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  شكر وتقدیر
  

والفن، وخالص  أحمد هللا عز وجل الذي أعانني على انجاز هذا البحث لیكون لبنة في صرحي العلم
 . شكري وتقدیري إلى كل من ساهم في إخراج هذا البحث إلى حیز الوجود

التي أعطتني من ، رقیة عبده محمود السید الشناوي: وأخص بالشكر والتقدیر األستاذة الدكتورة
علمها ووقتها وجهدها الكثیر إلنتاج هذا البحث الذي یعد بصمة واضحة لمجهوداتها وتوجیهاتها 

  .لها هذا المجهود الذي كان وسیظل عونًا ليفأشكر 
: محمد هالل واألستاذة الدكتورة: وأتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى كل من األستاذ الدكتور   

  . على تفضلهما بقبول مناقشة البحث.. سهیر الباز
ة الدكتورة ثریة سعاد–وأتقدم بالشكر إلي عمادة كلیة التربیة لالقتصاد المنزلي و التربیة الفنیة بجدة 

كم أتقدم بالشكر إلي رئیسة قسم التربیة الفنیة سعادة ....العباسي وسعادة الدكتورة سكینة با صبرین
كما أتقدم بالشكر إلى وكالة الدراسات العلیا سعادة الدكتورة فاطمة عبد اهللا ..الدكتورة تبرا خصیفان 

  .عریف
  

  

 الباحثة
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  مستخلص البحث
  التجریدیة العضویة كمصدر للتشكیل النحتي المیداني بالمملكة العربیة السعودیة

  
وفـن النحـت المیـداني بالمملكـة إلى الكشف عن جمالیـات العالقـة بـین الشـكل العضـوي  یهدف البحث

العربیــــة الســــعودیة، وذلــــك مــــن خــــالل دراســــة األشــــكال الطبیعیــــة كمصــــدر فنــــي فــــي مجــــال التعبیــــر 
 .المجسم، بهدف ابتكار مجسمات مجردة میدانیة تقوم على التشكیل العضوي

  -:كاآلتية فصول مقسمة بعوتتكون الرسالة من س
أهـــداف خلفیـــة الدراســـة، ( هـــذا الفصـــلفـــي  ةباحثـــال تعرضـــو  )موضـــوع الدراســـة : ( الفصـــل األول

ــــي النظــــريوأهمیــــة وحــــدود ومــــنهج وخطــــوات البحــــث بإطاریــــه  ، وأخیــــرًا عــــرض لمصــــطلحات والعمل
  .)البحث

وقــد أوضــحت الدارســة فیــه مـــدى  )الدراســات الســابقة( ویشــتمل هــذا الفصــل علـــى:   الثــانيالفصــل 
  .التشابه واالختالف وأوجه االستفادة منها

ـــثالالفصـــل  ألهمیـــة  ویشـــمل دراســـة )الشـــكل العضـــوي فـــي الطبیعـــة كمصـــدر للرؤیـــة الفنیـــة:  ( ثال
  .الطبیعة والحث على تأملها

   )التشكیل النحتي المیداني وارتباطه بالشكل العضوي:  (رابعالفصل ال
 دراســــة تحلیلیــــة لنمــــاذج مــــن النحــــت العضــــوي المیــــداني لــــدى الفنــــانین العــــرب:  (لخــــامسالفصــــل ا
ربیـــع األخــرس، شـــفیق مظلــوم، صـــالح عبــد الكـــریم، ضــیاء عزیـــز : مــن الفنـــانین العــربو  )واألجانــب

أمـا الفنـانین األجانـب . ضیاء، طارق زبادي، عبد الحلیم رضوي، عبد اهللا عبد اللطیـف العبـد اللطیـف
  .آرنالدو بومادورو، أي دست، الكسندر كالدر، بوتشیوني، كوفاكس، هنري مور، هولمان: فمنهم

  .)التجربة التطبیقیة للبحث:  (سسادالفصل ال
  :یليفیما  ةوجزها الباحثتوتقوم التجربة على مجموعة من المنطلقات 

  .للتجربة الفكريالمنطلق     -أ
  .للتجربة التقنيالمنطلق  -  ب
  .معطیات الدراسة النظریة -جـ

  )النتائج والتوصیات :  ( سابعالفصل ال
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  .من نتائج وتوصیات ةحثإلیه البا تویشتمل هذا الفصل على ما قد توصل  
  محتویات الرسالة

  أ  الشكر والتقدیر
  ب  اإلهداء

  ج  مستخلص البحث
  و -د   محتویات البحث
  ك -ز   فهرس األشكال

  الصفحة  الموضوع
  ٩ - ١  الفصل األول
  ١  خلفیــة البحث
  ٧  مشكلة البحث
  ٧  فروض البحث
  ٧  أهداف البحث
  ٧  أهمیة البحث
  ٧  حدود البحث

  ٨  بحثمنهج ال
  ٨  مصطلحات البحث

  ١١ - ١٠  الدراسات المرتبطة: الفصل الثاني
   ٢٠ - ١٢  .الشكل العضوي في الطبیعة كمصدر للرؤیة الفنیة: الفصل الثالث

  ١٢  :مقدمة
  ١٣ .الطبیعة بین الفلسفة والفن: أوالً 

  ١٤ .ماهیة الطبیعة .١
  ١٧ .أهمیة دراسة الطبیعة .٢

  ١٧ .دقیق للطبیعةالتدریب على التأمل ال: ثانیاً 
  ١٨  .دور العقل في تأمل الطبیعة -
  ١٨  .دور الوجدان في تأمل الطبیعة -

  ١٩  ..دور الهیئات والمؤسسات في الحفاظ على البیئة: ثالثاً 
  ٤٥ - ٢١  التشكیل النحتي المیداني وارتباطه بالشكل العضوي: الفصل الرابع

  ٢١  .مفهوم وأنواع التشكیل النحتي المجرد: أوالً 
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  ٢١ .مفهوم فن النحت الحدیث - ١
  ٢٣  تعریف فن النحت المیداني - ٢
  ٢٣  االرتباط الجمالي بین النحت المیداني والبیئة - ٣

  ٢٣  :البعد النفسي للبیئة الجمالیة -أ 
  ٢٤  :البعد الجمالي - ب
  ٢٤  :البعد االجتماعي -جـ
 ُ ◌   ٢٥  ..العوامل األساسیة في تشكیل النحت المیداني: ثانیًا

  ٢٥  .العامل البیئي  
  ٢٦  .العامل الجمالي  
  ٢٧  العامل الصرحي  

  ٢٩  ..العالقة بین التجریدیة والعضویة: ثالثاً 
  ٢٩  :مفهوم التجرید

  ٣٢ .نشأة الفن التجریدي
  ٣٥ .المدرسة التجریدیة

  ٣٦ .االتجاهات المختلفة للفن التجریدي
  ٣٨ ..النظام العضوي في التشكیل النحتي

  ٣٨ ..النظام العضوي
  ٣٩ ..لتجریدي العضويالنظام ا

  ٤٢ ..فن النحت في المملكة العربیة السعودیة
  ٤٣ :أنواع فن النحت
دراسة تحلیلیة لنماذج من النحت العضوي المیداني لدى الفنانین : الفصل الخامس

  ٦٩ - ٤٦  .السعودیین والعرب

  ٤٧ مقدمة
  ٤٧ :مختارات من أعمال الفنانین العرب في النحت العضوي

  ٤٨ .ربیع األخرس: سوريالفنان ال
  ٥٠ . شفیق مظلوم: الفنان السعودي
  ٥١ .صالح طاهر: الفنان المصري
  ٥٢ ضیاء عزیز : الفنان السعودي
  ٥٣ . طارق زبادي: الفنان المصري
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  ٥٤ . عبد الحلیم رضوي: الفنان السعودي
  ٥٦ . عبد اهللا عبد اللطیف آل عبد اللطیف: الفنان السعودي

  ٥٧  تحلیلیة لنماذج من النحت العضوي المیداني لدى الفنانین األجانب دراسة: ثانیاً 
  ٥٨  .الكسندر كالدر

  ٦٠ . أي دست
  ٦٣ . بوتشیوني
  ٦٤  . كوفاكس

  ٦٦  . هنري مور
  ٦٩  . هولمان

  ١١٠ - ٧٠  التطبیقات الذاتیة للبحث: الفصل السادس
  ٧١  .تمهیـد

  ٧١  .للتجربة الفكريالمنطلق : أوالً 
  ٧١  .للتجربة التقنيالمنطلق  :ثانیاً 
  ٧٢  .معطیات الدراسة النظریة للتجربة التطبیقیة للبحث: ثالثاً 

  ٧٢  .أهداف التجربة التطبیقیة للبحث
  ٧٢  .منهج التجربة التطبیقیة للبحث

  ٧٣  .ةتجربة الباحث
  ١٢٤ -  ١١١  النتائج والتوصیات: الفصل السابع

  ١١١  .النتائج: أوالً 
  ١١١  .تالتوصیا: اً یثان

  ١١٣  .ملخص البحث بالغة العربیة
  ١١٧  .عربیة واألجنبیةمراجع الال

    .ملخص البحث بالغة اإلنجلیزیة

    

  
  

  

  فهرس األشكال
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  الصفحة  عنوان الشكل  رقم الشكل
  ٤  .قطاع من الطبیعة تظهر فیه بعض الصخور  تأخذ أشكال أقواس متتالیة   .١
  ٤  .لها الفراغقطاع من الطبیعة یمثل شكل لصخرة یتخل   .٢
  ٤  .قطاع آخر من الطبیعة ألعالي قمم الجبال الثلجیة   .٣
  ٤  .قـطاع یـوضح بـض أجزاء من الكهوف في المملكة العربیة السعودیة   .٤
  ٥  . ١٩١٩،برونز،فراغ يطائر ف،كونستانین برانكوزى   .٥
  ٥  .١٩٢٠،رخام،بدایة العالم،كونستاتین برانكوزي   .٦
رب   .٧   ٥  .١٩٣٣،حجر،إنسان متحجر،هانز َا
رب   .٨   ٥  .١٩٣٩،رخام،نجمة،هانز َا
  ٥  .١٩٥٩،برونز،إنسان متكئ،هنري مور   .٩
  ٦  .١٩٦١،حجر، وحید، بربارا هبرت .١٠
  ٦  ١٩٤٦،خشب وأسالك،عضو مجرد،بربارا هبرت .١١
  ٦  .أسمنت مسلح،  نواصي النصر،ربیع األخرس .١٢
  ٦  .رخام أبیض، كهوف وجبال،عارف الریس .١٣
  ١٥  .جبل صخري فيتأمل  .١٤
  ١٥  .جذع شجرة فيتأمل  .١٥
  ١٦  .جذع شجرة فيتأمل  .١٦
  ١٦  .الطبیعة فيتأمل  .١٧
  ٢٨  نحت میداني بمدینة جدة .١٨
  ٢٨  نحت میداني بمدینة جدة .١٩
  ٤٤  ةمنحوتات میدانیة بجد .٢٠
  ٤٤  ةمنحوتات میدانیة بجد .٢١
  ٤٤  ةمنحوتات میدانیة بجد .٢٢
  ٤٤  ةمنحوتات میدانیة بجد .٢٣
  ٤٥  ةمنحوتات میدانیة بجد .٢٤

  
  ٤٥  ةمیدانیة بجد منحوتات .٢٥
  ٤٥  ةمنحوتات میدانیة بجد .٢٦
  ٤٥  ةمنحوتات میدانیة بجد .٢٧



 
- ١١ - 

 

  ٤٥  ةمنحوتات میدانیة بجد .٢٨
  ٤٥  ةمنحوتات میدانیة بجد .٢٩
  ٤٥  ةمنحوتات میدانیة بجد .٣٠
  ٤٥  ةمنحوتات میدانیة بجد .٣١
  ٤٥  ةمنحوتات میدانیة بجد .٣٢
  ٤٦  ةمنحوتات میدانیة بجد .٣٣
  ٤٦  ةمنحوتات میدانیة بجد .٣٤
  ٤٦  ةوتات میدانیة بجدمنح .٣٥
  ٤٦  ةمنحوتات میدانیة بجد .٣٦
  ٤٦  منحوتات میدانیة بجدة .٣٧
  ٤٦  ةمنحوتات میدانیة بجد .٣٨
  ٤٦  ةمنحوتات میدانیة بجد .٣٩
  ٤٦  ةمنحوتات میدانیة بجد .٤٠
  ٤٦  ةمنحوتات میدانیة بجد .٤١

٤٢. 
یوضح الفراغ كقیكة فنیة للتواصل بین الجملین . ربیع األخرس: الفنان السوري

 .ل الشد الفراغيمن خال
٤٨  

  ٤٨  یتضح الجمل من األمام. ربیع األخرس: الفنان السوري .٤٣
  ٤٨  یتضح الجمل اآلخر من األمام. ربیع األخرس: الفنان السوري .٤٤
  ٤٩  .نحت میداني مستلهم من الخیل. ربیع األخرس: الفنان السوري .٤٥
  ٤٩  .نحت میداني مستلهم من الخیل. ربیع األخرس: الفنان السوري .٤٦

٤٧. 
میدان البیعة، حدید خردة ملون بلون التركواز، . شفیق مظلوم: الفنان السعودي

 .جنوب قصر الحمراء مع شارع األندلس، جده
٥٠  

٤٨. 
میدان البیعة، حدید خردة ملون بلون التركواز، . شفیق مظلوم: الفنان السعودي

 .جنوب قصر الحمراء مع شارع األندلس، جده
٥٠  

  ٥١ عمل مركب، حدید خردة، المتحف المفتوح بجده. رصالح طاه: الفنان المصري .٤٩

٥٠. 
صالح طاهر، عمل مركب، حدید خردة، المتحف المفتوح : الفنان المصري

  ٥١  .بجده

  ٥٢ .ضیاء عزیز، حلم اإلنسان، برونز: الفنان السعودي .٥١
  ٥٣ .طارق زبادي، متحف جدة المفتوح، حجر: الفنان المصري .٥٢
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٥٣. 
رضوي، نحت میداني، تجرید لطائر النورس، عبد الحلیم : الفنان السعودي

 .المتحف المفتوح بجدة
٥٤  

  ٥٥  .عبد الحلیم رضوي، منحوتة: الفنان السعودي .٥٤

٥٥. 
عبد اهللا عبد اللطیف آل عبد اللطیف، مجسم عمل الجامعة، : الفنان السعودي

 .سم، جامعة الملك سعود بالریاض٧٠× م٢,٥× م٥,٥رخام طبیعي أبیض، 
٥٦  

  ٥٨  .لیونة التوازن، المتحف المفتوح ، جده: درألكسندر كال .٥٦
  ٥٨  .لیونة التوازن، المتحف المفتوح ، جده: ألكسندر كالدر .٥٧
  ٦٠  .الجوهر من ذهب، المتحف المفتوح ، جده: أي دست .٥٨
  ٦١  .الجوهر من ذهب، رؤیة أخرى للعمل: أي دست .٥٩
  ٦٢  .الجوهر من ذهب، رؤیة أخرى للعمل: أي دست .٦٠
  ٦٣  .في الفراغ رقص: بوتشیوني .٦١
  ٦٤  .تنوع التشكیل مع زاویة الرؤیة، المتحف المفتوح ، جده: كوفاكس .٦٢
  ٦٥  .تنوع التشكیل مع زاویة الرؤیة، المتحف المفتوح ، جده: كوفاكس .٦٣
  ٦٦  .عصفوران، المتحف المفتوح ، جده: هنري مور .٦٤
  ٦٧  .عصفوران، المتحف المفتوح ، جده: هنري مور .٦٥
  ٦٨  .، المتحف المفتوح ، جدهعصفوران: هنري مور .٦٦
  ٦٨  .عصفوران، المتحف المفتوح ، جده: هنري مور .٦٧
  ٦٩  .العمر والزمن، المتحف المفتوح، جده: هولمان .٦٨
  ٧٥  شكل من الطبیعة .٦٩
  ٧٥  شكل من الطبیعة .٧٠
  ٧٦  أحد أعمال الباحثة .٧١
  ٧٦  أحد أعمال الباحثة .٧٢
  ٧٧  أحد أعمال الباحثة .٧٣
  ٧٧  أحد أعمال الباحثة .٧٤
  ٧٩  كل من الطبیعةش .٧٥
  ٧٩  شكل من الطبیعة .٧٦
  ٨٠  أحد أعمال الباحثة .٧٧
  ٨٠  أحد أعمال الباحثة .٧٨
  ٨١  أحد أعمال الباحثة .٧٩
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  ٨١  أحد أعمال الباحثة .٨٠
  ٨٣  شكل من الطبیعة .٨١
  ٨٣  شكل من الطبیعة .٨٢
  ٨٤  أحد أعمال الباحثة .٨٣
  ٨٤  أحد أعمال الباحثة .٨٤
  ٨٥  أحد أعمال الباحثة .٨٥
  ٨٥  ةأحد أعمال الباحث .٨٦
  ٨٧  شكل من الطبیعة .٨٧
  ٨٧  شكل من الطبیعة .٨٨
  ٨٨  أحد أعمال الباحثة .٨٩
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  الفصل األول

  خلفیة البحث
و النبــع الــذي یســتقي منــه كــل فنــان ، تعتبــر الطبیعــة بأنظمتهــا هــي المصــدر والمعلــم األول لإلنســان"

فـقـــد ، التأمـل و التحلیــل المباشـر لــعناصرها لیصـوغهـــا بأســلوبه الخــاص مــن خـالللـك وذ ،القـیم الفنیـة
أن ، )١("البحـثفـال یشـترط سـوي التأمـل و ، العــثور عــلیهحــثه عــن مقــومات الجــمال و سهلت لإلنـسان بـ

فـي تتمیـز بتكامـل العالقـات بـین أجـزاء أشـكالها ، عناصر الطبیعة لها تراكیب متعـددة وهیئـات متباینـة
یتأمـــل الفنــان عناصــر الطبیعـــة ، لــذلك )٤(، )٣(، )٢(، )١(ل شــكوحــدة ونظــام متنــوع فـــي األحجــام 

، قــوانینحتـى یتفحصــها ویسـتخلص منهــا نظـم و  فیتوالــد حـوارًا بینهمــا، تلفـة لیتفاعـل معهــا بحواسـهالمخ
  .فـیدركها لتكون مصدرًا یستلهم منة أعمالة الفنیة، للتعرف علي جوهر بنائها وتركیبها

مرحلـة  تي بعـدهالتـأ، باكتشاف نسق الطبیعة بطریقة تلقائیـة أثنـاء الممارسـة الفنیـة"تبدأ عملیة اإلبداع 
النســب مــن خــالل  تضــمنة جمیــع العملیــات التشــكیلیة التــي تشــمل علــى تعــدیالتم، اإلبــداع اإلنســاني

جـاد صـیاغة جدیــدة یعیـد فیهـا الفنـان تنظــیم وترتیـب عناصـر الطبیعـة وفقــًا إلی،)٢("و اإلضـافةأالحـذف 
أنــــواع مــــن  ولقــــد جســــد الفــــن عبــــر التــــاریخ اإلنســـــاني"، لیعبــــر عــــن میولــــه و أحساســــة، لنظــــام  یــــراه

مـــؤثرًا و متــــأثرًا بكـــل مــــا فـــي الكــــون مــــن ، التـــي تعكــــس فكـــر و حــــس الفنــــان، الحضـــارات والثقافــــات
  .)٣("مخلوقات وأشكال وعناصر مرئیة

الــذي ، قــد أبــدع اهللا ســبحانه وتعــالي فــي خلــق األشــكال  الطبیعیــة المختلطــة و منهــا الشــكل العضــوي
ــــه العالقــــات التشــــكیلیة و األســــس البنائ ــــةتتمثــــل فی حركــــة و الحیویــــة و االنســــیابیة   حیــــث یتســــم بال، ی

، الــخ...........فــي عالقتــه بالشــكل العضــوي كمــا فــي اإلنســان والحیــوان والطیــر والنبــات، المرونــةو 
بعالقــات ، بـین الكتــل والفراغــات تیظهـر النظــام العضــوي فـي العناصــر الطبیعیــة مـن خــالل اإلیقاعــا

التـي یمكـن االسـتفادة منهـا فـي مجـال فـن ، لنمـو المسـتمرةتشكیلیة لها نظام عضوي یعبر عن حركـة ا
اتجاهــات ، اتجاهــًا مــن النظــام العضــويیعتبــر بأشــكال مجــردة نســتنبط فــي تشــكیلها ، النحــت المیــداني

لشـكــــل العضـــوي مـــن خـــالل اجدیـــدة الحــــقائق حیـــث طـــرح بعـــض الفـــن النحــــت الحــــدیث و المعاصـــر 
لقــد حتــى وصــل إلــى صــیاغات فنیــة مبدعــة،  رجيالخــا فــي تمثیــل مظهــرهل فاســتخلص جــوهر الشــك

االســـتفادة مـــن الشـــكل  Constantin Brancusi كونســـتانتین برانكـــوزى   األوربـــيحـــاول الفنـــان 
العضـــوي فـــي الطبیعـــة للوصـــول إلـــي جـــوهر الشـــكل هـــو أحـــد رواد األســـلوب العضـــوي فـــي النحـــت 

                                                             
)١(  
)٢(  
)٣(  
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األشـكال مـن العناصـر  وتلخـیص ،حیث أعـاد صـیاغة الشـكل العضـوي مـن الطبیعـة ببسـاطة،الحدیث
یفضــل األشــكال العضــویة األساســیة " Hans Arpأمــا الفنــان هــانز آرب، ،)٦( ،)٥(الطبیعیــة شــكل

قبـل أن تتخـذ صـفاتها ، لیعبر بها عـن طریـق نمـاذج أولیـة لألشـكال الطبیعیـة، لذي أستخدمها كرموزا
صــورة  محتجبــة داخــل الموجــودة علیهــا اآلن، وهــو یجــد هــذه الرمــوز أمــا فــي صــورة ظــاهره ، أو فــي 

 )١("أجســام العناصــر الطبیعیــة المعقــدة، وأن جمیــع أعمالــة تعكــس حالــة مــن التغیــر الكــوني المســتمر
رائــد األســلوب العضــوي فــي مقولتــه   Henry Moorیؤكــد النحــات هنــري مــور  و ، )٨(، )٧( شــكل

ــــة" ــــادئ الشــــكل واإلیقــــاع مــــن دراســــة العناصــــر الطبیعی الحصــــا ك أننــــي أســــتطیع أن أكشــــف عــــن مب
مــن اإلنســان، "والصــخور والــزلط والعظــام والقواقــع والجبــال والــتالل وكــل مــا یتصــل بالكائنــات الحیــة 

وأننـي تعلمــت مــن الطبیعـة القــیم التشـكیلیة للنحــت مثــل االتـزان واإلیقــاع والنمــو ، ...."الحیـوان، الطیــر
باإلضـافة إلـي قولـه  ،)٩(لشـك )٢("العضوي للحیـاة واإلیجـاب و التنـافر والتعـارض مـع الكتلـة و الفـراغ

القــیم التجریدیـة كالــذي ینفـر مــن  هسـتهویى نحـو مــا، و أن النحـات الــذي ال یأن الفـن كلــه تجریـد علــ" 
  .)٣("الواقع، كالهما یسيء فهم النحت

یؤكــد ذلــك أن هنــاك عالقــة واضــحة بــین الشــكل العضــوي و التجریــد فهمــا جــزءًا ال یتجــزأ  فــي مجــال 
 هیبـرت   االفنانـة بـار بـار  يوهـو أسـلوب تمیــز بهـ،لیهـا التجریدیـة العضـویةالتعبیـر المجسـم فیطلـق ع

Barbara Hepworthتجسـیم بسـیط مجـرد فـي عضـویة  )١١(،)١٠(الـذي ظهـر فـي أعمالهـا شـكل
  .بالغة التعبیر تكشف عن عالقة الكتلة  بالفراغ المحیط النافذ والمحیط 

ع لیصــل إلــي التجریــد العضــوي الخــالص مــن تمیـز الفــن فــي العصــر الحــدیث بالبعــد عــن تجســید الواقــ
 نوذالك یتضح في أعمـال الفنـانین السـعودیی، منطلق االهتمام بجوهر الشكل دون المظهر الخارجي 

حیـث یتناسـب ذالـك مـع مفـاهیم ،بمنطقة جدة في المملكة العربیة السعودیة في مجال التعبیر المجسم 
ــــد المجتمــــع الســــعودي  ــــان، و تقالی فــــي أعمــــال مجســــمة تثیــــر فــــي نفــــس المشــــاهد  ولقــــد وظفهــــا الفن

ساعــد ذالـك الــفنان السـعودي عــلي تجمیــل ، اإلحسـاس بـالقیم الجمالیـة فـي التشـكیل النحتـي المیدانیـة 
مـدینة جدة و منهم الفنان شفیق مــظلوم والفنـان ضـیاء عزیـز و الفنـان عبـد الحلـیم رضـوي الـذي عبـر 

حیــث یوجــد فــي ، )١٢(شــكل " لـــجناح طــائر" ـموهـــو مجســ" الســمو"عــن النحــت العضــوي فــي مجســم
المتحــــــف المفتــــــوح بمنطقــــــة جــــــدة بعــــــض األعمــــــال للفنــــــانین العــــــرب مثــــــل النحــــــات الســــــوري ربیــــــع 

ــــریس الــــذي یظهــــر فیــــه الحــــوار ، )١٣(شــــكل " نواصــــي النصــــر"األخــــرس ــــان النحــــات عــــارف ال والفن
شـــهر أعمـــال و النحـــاتین باإلضـــافة إلـــي أ، )١٤(شـــكل " كهـــوف وجبـــال"التشــكیلي بـــین الكتلـــة والفـــراغ

                                                             
)١(  

Doreen Ehrlich :"HENRY MOORE", London ,2002 .p18 )٢(   
)٣(  
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العالمین الـذین عرضـوا فـي میـادین جـدة الفنـان هنـري مـور و كانـت تجربتـه غنیـة باألعمـال العضـویة 
اإلحســــاس بوجــــود أهمیــــة للفــــن التشــــكیلي فــــي المملكــــة العربیــــة الســــعودیة ممــــا أدي إلــــي ، التجریدیــــة

ة التجریدیـة العضـویة فـي بالرغم من وجود بعض األعمال النحتیـ. وخاصة في مجال التشكیل النحتي
إال أن البحــــوث والدراســــات لــــم تتنــــاول دراســــة األعمــــال العضــــویة التجریدیــــة بالدراســــة ،  مدینــــة جــــدة

  . والبحث بالرغم من وجود بعض التشكیالت النحتیة المجردة في منطقة جدة 

مدرســة ومــن هنــا رأت الدارســة ضــرورة فــي دراســة بعــض االتجاهــات الحدیثــة فــي التشــكیل النحتــي كال
حتـى تسـهم فـي وضـع بعـض المفـاهیم واألسـس  Organic Abstractionism"التجریدیـة العضـویة"

البنائیــــة التــــي یقــــوم علــــي أساســــها فــــن النحــــت المجــــرد المیــــداني فــــي مدینــــة جــــدة بالمملكــــة العربیــــة 
  .   السعودیة
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تظهر فیه بعض  قطاع من الطبیعة) ١(شكل رقم 
 .الصخور تأخذ أشكال أقواس متتالیة

یمثل شكل لصخرة  قطاع من الطبیعة) ٢(شكل رقم 
 .یتخللها الفـراغ

قطاع آخر من الطبیعة ألعالي قمم ) ٣(شكل رقم 
 .الثلجیة الجبال

الكهوف  قـطاع یـوضح بـعض أجزاء من) ٤(شكل رقم
 .في المملكة العربیة السعودیة
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 ،فراغ يطائر ف ،كونستانین برانكوزى )٦(شكل رقم 
 .١٩١٩،برونز

كونستاتین ) ٥(شكل رقم 
 ،بدایة العالم ،برانكوزي
 .١٩٢٠،رخام

رب)٧(شكل رقم  ،إنسان متحجر ،هانز َا
 .١٩٣٣ ،حجر

رب)٨(شكل رقم  ،نجمة ،هانز َا
 .١٩٣٩ ،رخام

 .١٩٥٩،برونز، إنسان متكئ ،هنري مور)٩(شكل رقم

رب)٧(شكل رقم  .١٩٣٣ ،حجر ،إنسان متحجر ،هانز َا
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، وحید ،بربارا هبرت) ١٠(شكل رقم
 .١٩٦١،حجر

خشب  ،عضو مجرد ،بربارا هبرت) ١١(شكل رقم
 .١٩٤٦ ،وأسالك

  ،ربیع األخرس )١٢(شكل رقم
 .أسمنت مسلح، نواصي النصر

 .رخام أبیض ،كهوف وجبال، عارف الریس)١٣(شكل رقم
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  ..مشكلة البحث
التجریدیـــة العضـــویة فـــي تتنـــاول  لـــم األبحـــاثأن البحـــث والدراســـة فـــي أثنـــاء البحـــث ة دارســـوجـــدت ال

العضویة، مما دفع الباحثـة إلـى تنـاول هـذا الموضـوع  بالمنحوتاتالحافلة المیداني بمدینة جدة  النحت
مـا تتضـمنه هـذه المنحوتـات العضـویة المجـردة مـن قـیم فنیـة، بالبحث والدراسة والتحلیل للوقوف على 

   .یمكن أن تثري مجال فن النحت في المملكة العربیة السعودیة

  ..فروض البحث

  :هالبحث أن یفترض

 .ل النحتي المیداني في المملكة العربیة السعودیةمصدر التشكی التجریدیة العضویةأن  .١

 .ةعاصر منحوتات میدانیة میؤدي إلى إبداع العضوي التجریدي  لنظاما أن .٢

 .أن التجرید العضوي یثري مجال التعبیر المجسم في المملكة العربیة السعودیة .٣

  ..ف البحثاهدأ

 . النحت المیداني في مجالالشكل العضوي جمالیات دور الكشف عن  .١

 .كمصدر فني في مجال التعبیر المجسم العضویةالحفاظ علي األشكال  .٢

  .في مجال النحت المیدانيمجردة عضویة مجسمات المساهمة في إبداع  .٣

  ..أهمیة البحث

التعــرف علــي نظــم وقــوانین تكــوین الشــكل العضــوي فــي الطبیعــة لوضــع أســس تشــكیلیة لفــن  .١
 .النحت المجرد 

 .یة للشكل العضوي في الطبیعةتسلیط الضوء علي األبعاد الجمال .٢

 .النحتدراسة الشكل العضوي في الطبیعة في مجال ة لجدید أفقفتح  .٣

  ..حدود البحث

المجـردة بمدینـة جـدة العضـویة المختـارات لألعمـال الفنیـة بعـض تحلیـل دراسة على التقتصر  .١
  .)هـ١٤٣٠ -١٣٨٠(

 .على إجراء تجربة عملیة ذاتیةتقتصر  .٢
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  ..البحث منهج
النظـري أمــا مـا یخــص  يطــار التحلیلــي فـي جمــع المعلومـات لتحدیـد اإلسـة المــنهج الوصـفي تتبـع الدار 
  :تتبع المنهج التجریبي العلمياإلطار 

  ..اإلطار النظري:أوالً 
 . التعرف علي تطور مفهوم فن النحت المیداني المجرد .١

 .  الضوء علي الشكل العضوي و أنواعه و أشكاله إلقاء .٢

 .قة بین فن النحت و الشكل العضويالعال جمالیات التعرف علي .٣

 .مختارات من األعمال التي تناولت الشكل العضوي نماذج مندراسة تحلیلیة ل .٤

  ..اإلطار العملي: ثانیا
 . التجریدیة العضویة وفلسفة مفهوم وفقذاتیة بعض التجارب ال بإجراء تقوم الدارسة

  ..مصطلحات البحث

   Sculptureالنحت  

نحـت النجـار الخشـب والعـود إذا بـراه وهـذب :یقـال، هـو النشـر والبـرى والقطـع: النحت من أصـل اللغـة
  .)١(سطوح ومثله في الحجارة والجبال

    Art Sculpture فن النحت  

كلمة نحت تعني ذلك النوع من الفن الذي یتضمن أشكاًال مجسمة ذات أبعاد ثالثـة، حیـث اإلحسـاس 
الل رؤیتهــا فقــط بــل بمــا تعطیــه مــن تــأثیرات مختلفــة بالكتلــة، والحركــة، والمتعــة الفنیــة لیســت مــن خــ

 اشـتقت مـن الفعـل الالتینـي "وقـد ، نتیجـة لتحـرك الظـالل التـي تنشـأ مـن تغییـر الضـوء السـاقط علیهـا

Scalper ٢("وهي تدل على معنى النحت المنفذ في خامة صلبة، بواسطة أدوات مدببة أو مسننة( .  

   Organic الشكل العضوي 

الكائنـات الحیـة  أو مـا یشـبه،أو یتصـل بالكائنـات الحیـة قوس األمریكـي بمعنـي مـا یتعلـوجاء في القام
  .في نظامه أو نموه أو تطوره

                                                             
h p://www.altshkeely . com/2003/dic4.htm.  )١(   

رسالة ماجستیر، كلیة  المجال الوظیفي والجمالي لفن النحت داخل البیت االشتراكي الحدیث وأثره في ذلك الناشئ،: أحمد حافظ رشدان )٢(
  ٢ص.١٩٧٢لوان، التربیة الفنیة، جامعة ح
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یعنـي التعبیـر عـن خصـائص الجســم الحـي فـالعین تمثـل فجـوة فـي جسـم محــیط، " عضـوي"ومصـطلح 
ین الجـــزء فتجریـــدها مـــثًال إلـــي الـــدائرة أو البیضـــاوي أو األقـــواس علـــى جســـم هندســـي یعكـــس تـــربط بـــ

ـــدائرة داخـــل الكتـــل إنمـــا تعطـــي هـــذا ،والكـــل ـــذلك فـــإن الفتحـــات ال كمـــا تلمـــح فـــي الكائنـــات الحیـــة ، ول
  .)١(العضوي ساإلحسا

   ABSTRACTIONISM ORAGANISIRGالتجریدیة العضویة 

الـــب عضـــوي علـــى تلخـــیص الطبیعـــة فـــي ق هـــذا االتجـــاه قـــومیو  ،إحـــدى اتجاهـــات المدرســـة التجریدیـــة
، یمكـن توظیفهـا فـي تكوینـات الرسـم والتصـویر التشـكیلي لینة أشكال قیحقمنحنیة لتتسوده الخطوط ال
  . (*)والتشكیالت نحتیة

   Abstractتجرید 

ویعنـي بهـا ، یـطـلق لـفـظ الـتـجـریـد فـي الـفن علي طراز أبتعد الفنان عن تمثیل الطبیعـة فـي     أشـكاله
النظــــر عــــن  فبصــــر  ة األشــــكال المجـــردة،التجریـــد الــــذي نلمــــح مـــن طیاتــــه نــــبض الحیــــاة فـــي طبیعــــ

العضـــوي یعنـــي بـــالخواص المتحركـــة داخـــل العناصـــر وتتمیـــز أعمـــال  دمـــدلوالتها البصـــریة، فالتجریـــ
، وبعــض عیســتقى نحتــه مــن أشــكال الــزلط، والقواقــ ثحیــ، بهــذه الظــاهرة العضــویة"هنــري مــور"الفنــان 

یـــــة البشــریة أو الحیوانیــة المجــردة ومــا العناصــر الطبیعیــة و النباتیــة وكــل مــا یتصــل مــن الكائنــات الح
.                                                                                                                         )٢(إلي ذالك

  Outdoor Sculpturesالتشكیل النحتي المیداني   

توضـع فـي الهـواء الطلـق ویسـتخدم فـي تشـكیلها خامـات لهـا  تعرف الدارسة إجرائیًا تلك األعمال التـي
خصائصــها الممیــزة مــن حیــث الشــكل والحجــم والخامــة فــي معالجــة األســطح بالتقنیــات المتنوعــة التــي 
تتفق مع عناصر البیئة المختلفة لتحقیق البعـد الجمـالي والـوظیفي فـي نحـت المیـادین ونحـت الحـدائق 

لعمــارة ونحــت النــافورات وجــداریات النحــت البــارز والغــائر فــي ونحــت حــدائق األطفــال ونحــت أفنیــة ا
  . الواجهات المعماریة

                                                             
)١(  

  .تعریف إجرائي للباحثة - (*)
)٢(  
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  الفصل الثاني

  الدراسات المرتبطة

  

  

یرتبط موضوع البحـث بمجموعـة مـن الدراسـات التـي تناولـت أسـالیب النحـت العضـوي التجریـدي وأثـر 
ضــــوعات جدیـــدة ومبتكـــرة فــــي ذلـــك علـــي القـــیم التعبیریــــة والتشـــكیلیة وتـــدعم فكــــرة البحـــث وأثرهـــا لمو 

  .منحوتات المیادین في جدة بالمملكة العربیة السعودیة

  :)١("النظام العضوي في النحت الحدیث":  صلیب بسطورس بعنوان ظمحفو : دراسة - ١

تناولـــت الدراســـة عالقـــة الفـــن بالعناصـــر الطبیعیـــة مـــن منطلـــق مفهـــوم المظـــاهر الطبیعیـــة فـــي 
األســس الحدیثــة التــي یقــوم علیهــا تمثیــل العناصــر الطبیعیــة فــي كمــا تناولــت الدراســة ، العمــل النحتــي

  .النحت العضوي التجریدي الحدیث

وتســتفید الدارســة مــن هــذه الدراســة معرفــة ســر الطبیعــة كمصــدر إلهــام للمنحوتــات   العضــویة 
  .التجریدیة في المیادین

  

سـتوي التـذوق لـدى المتحف المفتوح بجدة وأثره علـي م":  صفیناز زكي غنیم بعنوان: دراسة-٢
  .)٢("طالبات المرحلة الثانویة

تناولــت الدراســة التعــرف علــي األســس التشــكیلیة والجمالیــة والفنیــة لألعمــال المجســمة المقامــة 
فـــي االرتقــاء بـــالحس الجمـــالي لــدى طالبـــات المرحلـــة  رفــي المیـــادین فــي جـــدة لمـــا لــه مـــن أثـــر مباشــ

  .الثانویة

كشــف عــن األســس التشــكیلیة والجمالیــة والفنیــة لألعمــال وتســتفید الدارســة مــن هــذه الدراســة ال
المجسـمة للنحــت العضــوي التجریـدي كمــدخل جدیــد فـي إثــراء هــذا النـوع مــن النحــت فـي المیــادین فــي 

  . جدة بالمملكة العربیة السعودیة

   

                                                             
)١(  

 
)٢( 
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الرؤیـــة الفنیـــة للعناصـــر الطبیعیـــة فـــي أعمـــال ": أحمـــد عبـــد الغنـــي بعنـــوان تمیرفـــ: دراســـة-٣
  . )١() "ري مورهن( النحات

والكشـف عـن األبعـاد "هنـري مـور"تناولت الدراسة الرؤیة الفنیة للعناصر الطبیعیة لـدى النحـات 
  .النحتیة" هنري مور "التعبیریة والتشكیلیة للعناصر الطبیعیة في أعمال النحات 

 وتســتفید الدارســة مــن هــذه الدراســة التعــرف علــي مــداخل تشــكیلیة وتعبیریــة لرؤیــة الطبیعــة مــن
  .وتوضح العالقة بین العناصر الطبیعیة وتنوع األشكال" هنرى مور "خالل دراسة أعمال 

   

البیئة وعالقتها بالمفاهیم الجمالیـة لألعمـال النحتیـة ":  بعنوان بشندي قاسم دمحمو : دراسة -٤
  :)٢("المیدانیة الحدیثة في القرن العشرین 

لألعمال النحتیـة المیدانیـة الحدیثـة ومفهـوم البیئـة تناولت الدراسة العالقة بین المفاهیم الجمالیة 
ــــة  ــــة فــــي عالقتهــــا بالبیئ ــــة المیدانی فــــي القــــرن العشــــرین وأهــــم الخصــــائص التشــــكیلیة لألعمــــال النحتی

  .المحیطة

تســتفید الدارســة مــن هــذه الدراســة العالقــة بــین البیئــة والمفــاهیم الجمالیــة لألعمــال النحتیــة التــي 
  .ة في القرن الحادي والعشرینتالءم البیئة السعودیة بجد

  

  

                                                             
)١( 

 
)٢( 
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  الفصل الثالث

  الشكل العضوي في الطبیعة كمصدر للرؤیة الفنیة

  ..مقدمة

یسـتقى منـه  الـذي المنهـل فهـي، كما أنها المثیـر األول والملهـم لـه المعلم األول للفنان هيالطبیعة  إن
التــراث  فــياریخ، فاتخــذت األســس التشــكیلیة والقــیم الجمالیــة، فقــد عبــر الفنــانین عنهــا علــى مــدى التــ

بعــض  فــي الحــدیث الفنــان عنهــاتشــكیالت رمزیــة اصــطبغت بصــبغة روحانیــة، كمــا عبــر  اإلســالمي
إلـــى حقیقـــة قوانینهـــا  للوصـــولمحاولــة  فـــية معتمـــدًا علـــى مبــدأ التلخـــیص والتجریـــد، فنیـــال االتجاهــات

قاعاتهـــا الخطیـــة ذات التكـــرار تتمیـــز بإی التـــيونظـــم تراكیبهـــا وجـــوهر بنائهـــا تأكیـــدًا لقیمتهـــا الجمالیـــة 
  .المتنوع

ولـن یــدرك ذلـك إال مـن خــالل عالقتـه بالطبیعــة  الوجـود،علـى الفنــان أن یـدرك ارتباطـه بجــوهر  یجـب
جــوهر  فــيعلــى المنظومــة اإللهیــة المتمثلــة  لیتعــرفوالتأمــل الــدقیق  الرؤیــةعالقــة قائمــة علــى تــدقیق 

أن یتعــایش مــع الطبیعــة والمخلوقــات،  وعلیــه محــور هــذا الكــون، وهــو جــزء منــه، فاإلنســان، الوجــود
 ُ ِ م وراحته، ومن هنا اتجه اإلنسان الفنـان بكیانـه وأفكـاره لیعبـر  لمنفعتهرًا لها وما بها، فقد سخرها اهللا قد

، أضـواء وظـالل، نعومـة وخشـونة، ةغامضـأخـرى و  ةظـاهر  نظـم مـا تحویـه مـن بكـلعن هـذه الطبیعـة 
، )١٤(والتكوینـــات شـــكل  األشـــكال تواأللـــوان واختلفـــ طـــوطالخت تبعـــًا لـــذلك حركـــة وســـكون، وتنوعـــ

)١٥.(  

تعتبر مختلف مجاالت التربیة الفنیة عامة ومجال التشكیل النحتي خاصـة إحـدى أدوات المجتمـع فـي 
توجیــــه وتنمیــــة ســــلوكیات أفــــراده نحــــو الجمــــال، فالطبیعــــة المجــــال الخصــــب الحافــــل بــــالقیم الجمالیــــة 

ت ضــالة اإلبــداع، فهــي مــن أهــم مصــادر االســتلهام التــي تتطلــب منــه والمفــردات التــي تثیــر عنــد الــذا
، )١٦(التأمل وتدقیق الرؤیـة فـي كتلهـا وألوانهـا لتدفعـه إلـى تحقیـق ذاتـه مـن خـالل عملـه الفنـي شـكل 

، فالمحافظـة علـى جمالیــات الطبیعـة واالسـتمتاع بهــا یضـفي علـى اإلنســان قـدر مـن االســترخاء )١٧(
مـــا یـــنعكس علـــى مشـــاعره اإلنســـانیة وســـلوكیاته تجـــاه البیئـــة المحیطـــة بـــه النفســـي والصـــفاء الـــذهني م

واآلخــرین ممــن یتعامــل معهــم، ومــن خــالل تعامــل اإلنســان مــع جمالیــات البیئــة یبــدأ فــي نمــو خبراتــه 
الجمالیــة مــن حیــث اكتســاب قــدر مــن الخبــرة المعرفیــة وتنمیــة حــب االســتطالع والرؤیــة القائمــة علــى 

ك یكتســب قــدر مــن الخبــرة الوجدانیــة مــن خــالل حبــه وتفاعلــه معهــا، ممــا یتــیح التــدقیق والتأمــل، وبــذل
للفنــان والمثــال علــى وجــه الخصــوص واإلنســان بشــكل عــام بنــاء خبــرات جمالیــة مكتســبة مــن خبراتــه 
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الخاصــة، مــن هنــا تبــرز أهمیــة ودور التشــكیل النحتــي وبخاصــة المیــداني لكونــه یتفاعــل مباشــرة مــع 
  .تعدیل وغرس القیم األخالقیة داخل النشء والكبار على السواءفي .. جمهور المشاهدین

  ..بین الفن والفلسفة الطبیعة:أوالً 

مكوناتهـا للتعـرف علـى  الطبیعیـة األشـكال تلـك تنظیم ونظم فيتركیز التأمل  في رؤیة الكونیةال تمثلت
أن تكـون لدیـه عــین فالفنـان ال یكفــى  لـذلك داخلـه، فــيتــدیر حركـة الكـون وتكمـن  التـيالخفیـة  والقـوى

نمـا البـد أیضـًا مـن أن تكـون  -على حـد تعبیـر توفیـق الحكـیم  - وتلتهم تغترفنهمة تبصر وكأنها  ٕ وا
بمختلـف  فـي اإلحسـاس الفنـانوهـذا إنمـا یسـاعد ، الظـاهرلدیه روح متیقظة تستشف البـاطن مـن وراء 

 هفكـــر  ویثـــرىشـــاعر لدیـــه اإلحســـاس والمكمـــا ینمـــى  عناصـــر الطبیعـــة ومـــا تتضـــمنه مـــن قـــیم جوهریـــة
بداعـ ٕ مترجمـًا ذلــك فــي البحــث عـن القیمــة وجـوهر األشــیاء  نحـو بالفنــان یتجـه الفنــي، وهـذا المنحــى هوا

الطبیعـــة ویستشـــعر عظمـــة وقـــدرة الخـــالق  فـــي المثـــال ، فعنـــدما یـــتمعن الفنـــانمنحوتـــات مـــن صـــنعه
عبیـر عنهـا وذلـك مـن الت وكیفیـةذهنه صورًا من اختیاره ناتجة عن الحوار بین األشكال  فيیستحضر 

الوجدانیــة باعتبــارهم ثقافــة مجموعــة  والفلســفةخــالل التفاعــل بــین الرؤیــة البصــریة، والمعرفــة الذهنیــة، 
الحـاالت إال بممارسـتها  هـذهمجموعها، وال سبیل لنـا إلدراك  فيالحیاة  ندركها في التياآلراء والعقائد 

غایــــة المســــعى والجــــوهر  ســــس قدراتــــه هــــيإدراك تجلیــــات اهللا ســــبحانه وتعــــالى وتح ، ولكــــونبالفعــــل
، الطبیعـيالنظـام  فـيعمیـق نـابع مـن التأمـل  كـوني الحقیقي الذي یقصده كل فنان متأمل ولدیه وعـي

مجموعــة تـــأمالت نابعــة مـــن الحــس والعقـــل ل تعـــد بمثابــة تجســـید تشــكیلیةل اعمـــفــإن مــا یبدعـــه مــن أ
یمـــارس عملیـــة  فهـــو بـــذلكالخـــالق،  الخلیقـــة یستشـــعر عظمـــة فـــيالفنـــان مـــن خـــالل التأمـــل ، و والـــروح

المتأمـل للكـون  الفنـانتشكیل النحتـي، و أثرها عقالنیًا ویترجمه إبداعیًا من خالل ال یعيروحانیة ذهنیة 
 جمــاليحــدس  فــيضــربًا مــن االنفصــال عــن الحیــاة، مــن أجــل االســتغراق "" برجســون"نظــر  فــيیمثــل 

 عــینإدراك للواقــع أو هــو  لحالــة یمثــل بــذلكالمنــتج فــي هــذه ا یرمــى إلــى معرفــة أعمــق بــالكون، والفــن
ن الفنـان النـابض بالحیـاة البـد مـن إ": الحكـیم توفیـق" مفهـوم وفـىمیتا فیزیقیـة تنفـذ إلـى أغـوار الحیـاة، 

للفـن هـو أسـلوب اهللا تعـالى  الحقیقـيمتـیقظ الـروح، والمنبـع  الوحشـیة، حدالحاسة إلى  متیقظأن یكون 
  .)١("صنع الخلیقة فيهو إدراك ألسلوب الخالق  الطبیعة فيصنع الكون، فكل ما  في

التأمـل إلـى الحالـة عملیـة سـمو بوالسـنن الطبیعـة  فـي عمـقالفلسـفة الصـینیة اإلنسـان إلـى الت عوتـد كما
: ذلــك الســیاق یقــول فــياإلنســان، وهــو  فــي الروحــيبالبعــث  الجمــالفقــد ربــط " أفلــوطین"، أمــا األثیریــة

 یــربط" معنـى"طیــه  فـيحساســة إذا مـا شــاهد شـیئًا وتأملـه لوجــد الـروح الصــافیة والـنفس ال صـاحبإن "
العقلیـة مـن جهـة أخـرى،  واألفكـارالمحسـوس مـن جهـة  الشـيءالصلة بینه وبین اهللا، یشهد شبهًا بـین 

                                                             
)١(   
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 دقیقـةالتأملیـة ال والرؤیـة، )١("فیه من روح خالصة مابمقدار  والمعنى أن العمل ال یكون عمًال فنیًا إال
لعناصـر  مدركاتـهتثـرى  التـيانیة یرى ویستشعر من خاللها جـوهر العناصـر الكونیـة نور  الفنانتكسب 

الوجـود فتولـد عنـده القـدرة  دقـائقأدق  فـيالطبیعـة بتأمالتـه العمیقـة وتقصـیه لمظـاهر الجمـال المطلـق 
الحقیقــة " هــي الطبیعــة، ومــن هــذا المنطلــق تعــد إنتــاج أعمــال فنیــة مبتكــرة فــيعلــى اإلبــداع وتســاعده 

 توســماواكــل مــا خلقــه اهللا عــز وجــل مــن جبــال وأنهــار  فــي، فتتمثــل باإلنســانتحــیط  التــيمــى العظ
كــل مــا صــنعته یــد الخــالق ولــم تمتــد  فــي، كمــا تتمثــل الــخ. .وحشــرات وطیــوروبحــار وأشــجار ودواب 

 علــمال هــو الطبیعــة وعلــم، الســجیة" :بأنهــااللغــة العربیــة الطبیعــة  مجمــع ویعــرف ،)٢("إلیــه یــد اإلنســان
   .)٣("یبحث عن طبائع األشیاء وما اختصت به من القوة ذيال

لیســت حركــة عشــوائیة، ولكنهــا حركــة  ة الكــونأن حركــ یــدركیســتطیع أن  الكــونيالمتأمــل للنظــام إن 
قـــد تكـــون متشـــابهة أو غیـــر متشـــابهة مـــع حقیقتهـــا  مقصـــودةیحكمهـــا نظـــام محكـــم یـــؤدى إلـــى نتـــائج 

والمتباینـــة قـــد تتشـــابه فیهـــا عناصـــر الفئـــة الواحـــدة مـــن حیـــث  المختلفـــةالظـــاهرة، فالطبیعـــة بمكوناتهـــا 
، وبــذلك فــإن إدراك ماهیــة الطبیعــة ودراســة مــا  الملمــس،الشــكل أو اللــون أو  ولكنهــا ال تتطــابق حرفیــًا

، والتعمـق فیهـا  بهتزخر  دراكها بذهن صافٍ ٕ وحـس  بروحانیـةمن بنائیات وتراكیب تحث على تأملها وا
 تشـكیالت نحتیــةإنتـاج  فـيوحیـة الكامنــة بـداخلها واسـتلهامها ممـا یســاعد الستشـفاف القـوى الر  جمـالي

محاولـة لتحقیـق  فـيوالخامـة  الفكرمبتكرة، خاصة وأن مدخل استلهام الطبیعة اآلن یعتمد على حریة 
  .الفنيحالة من حاالت الخلق 

  ..ماهیة الطبیعة  -١
 فالطبیعـة، )٤("المرئـيكـالم اهللا "سـعید الفنـان حامـد في نظـر  هياآلراء حول مفهوم الطبیعة، ف تعددت
 داخلــيكائنــات حیــة تتغیــر وتتحــدث وتتواصــل، یحكمهــا نظــام  هــيمجــرد مكونــات شــیئیة، بــل  لیســت
  . محكم

بـــل هنـــاك نظــــم  الخارجیـــة،ال تقـــف علـــى مظاهرهــــا  ومتطـــورة ن الطبیعـــة نامیـــة ومتغیـــرة ومتشــــابكةإ
األجسـام وتكویناتهـا مـن تفـاعالت  بـداخلمـا یجـرى  أيوقوانین تحكمها كاالتزان والنمو ودورة الحیـاة، 

  .وتنظیمات تتجلى بهذا النظام
  

  
                                                             

)١(   
)٢( 

  
)٣(   
)٤(  



 
- ٢٩ - 

 

  
  .جبل صخري فيتأمل ): ١٤(شكل رقم 

  

  
  .جذع شجرة فيتأمل ): ١٥(شكل رقم 
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  .جذع شجرة فيتأمل ): ١٦(شكل رقم 

  

 

  .الطبیعة فيتأمل ): ١٧(شكل رقم 
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تعـد مصـدرًا  والتـيأبـدعها اهللا سـبحانه وتعـالى،  التـيالكونیـة  المخلوقـاتكـل  هي :الطبیعة تعد وبذلك
 ونمــوه الكــونيتحكــم االنتظــام  التــيمــن ثــراء فــي العالقــات الظاهریــة والــنظم الداخلیــة  بهــالإللهــام لمــا 

  .وتطوره

  ..أهمیة دراسة الطبیعة  -٢
أو فـــأولى خصـــائص الفـــن أنـــه تعبیـــر عـــن انفعـــاالت واتجـــاه األشـــیاء فـــي الطبیعـــة، ولـــیس تســـجیًال "

محاكاة للحقیقة البصـریة، فـالفن ال یعنیـه تسـجیل النسـب الطبیعیـة لألشـیاء التـي یراهـا الفنـان بقـدر مـا 
الفنـــان  فـــيالطبیعـــة  ، تســـتثیر)١("یعنیــه تســـجیل مـــا یشـــعر بـــه مـــن انفعـــاالت وأحاســـیس تجـــاه األشـــیاء

التــراث البشـــرى  فــيالمتأمــل و  الخیـــال،تثــرى لدیــه ملكــة حیـــث  بممارســة العملیــة اإلبداعیــة اإلحســاس
للعالقـــات والتوافقـــات  كشـــفهمـــن خـــالل  علـــى مـــر العصـــور الهائـــل یـــرى كیـــف تـــرجم الفنـــان الطبیعـــة

كــان یصــارعها مــن  الــذي البــدائي اإلنســانوالتباینــات، فقــد بــدأ هــذا الحــوار بــین الفنــان والطبیعــة منــذ 
ممـا أدى إلـى ثـراء ال حـدود والطبیعـة إلـى یومنـا هـذا  الفنـانقد استمر هذا التفاعـل بـین لأجل البقاء، و 

ظهــــرت العناصــــر و ذاهب واألســــالیب واالتجاهــــات الفنیــــة، المــــإبــــداعات الفنــــانین، فتنوعــــت  فــــيلــــه 
 فـيوالمشاعر متضـمنًا طاقـات روحیـة، وذلـك النـدماجها  بالمعاني يءالملتناولها الجدید  فيالطبیعیة 

شــتمل علیــه، ی الــذيام العجیــب وجــود الكــون واالنتظــ فــيالقــوة الكامنــة "عالقــات جدیــدة، تكشــف عــن 
  .)٢("حدود له ال" عقل"القوة  وهذه" قوة"یمكن تفسیرها إال بأنها  ال التيوأسراره الدقیقة 

  ..للطبیعة الدقیقالتأمل  التدریب على: ثانیاً 
العملیة اإلبداعیة المستلهمة بالتأمل الكوني الذي یتم عـن طریـق التـدریب علـى التأمـل العمیـق  ستلزمی

  :صل لتكوین الرؤیة الفنیةالمتوا

  ..لعمیق المتواصل في عناصر الطبیعةالتأمل اعلى  التدریب  -١

  :ویرتبط ببعض الشروط وهي البعد عن عوامل التشتت :یقصد بالتأمل العمیق المتواصل بأنه

  .عدم إجهاد الحواس وخاصة حاستي البصر والسمع أوالً  ینبغي -أ

بالتأمــل والبــد مــن تصــفیة الــذهن ، التأمــل العمیــق المتواصــلأثنــاء التــدریب علــى الجــو المناســب  -ب
  .الصافي الذهني

  .المضني عند التدریب على التأمل العمیق المتواصلعن التفكیر  االبتعاد -جـ
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  ..الفنیة لألشكال في الطبیعةالتدریب على الرؤیة   -٢

ــــالتنوع  هــــيالفنیــــة  الرؤیــــة نشــــاط ( فهــــيالمختلفــــة، علیــــه األشــــكال الطبیعیــــة  تشــــتمل الــــذيالدرایــــة ب
تتطلـــب تـــدریب  ممـــاعالقـــة بـــین هـــذه األشـــیاء المتنوعـــة،  إلیجـــاد )١()اإلدراك+ االنتقـــاء + اإلحســاس 

دراك  ذهنــي ٕ فهنــاك مــن  آلخــر،مــن فنــان  الفنیــة الرؤیــةتختلــف و للطبیعــة، یتضــمن عمــق البصــیرة، وا
الكــامن  الجـوهریتأمــل لـه صـفاته، أو  متنــوعمـن حیـث أنــه شـكل  -علــى سـبیل المثــال–یتأمـل الشـجر 

  .بالشجر

یتســم التـــدریب علـــى الرؤیـــة الفنیـــة بالتفاعـــل الالمرئـــي بـــین العقـــل والوجـــدان فـــي تأمـــل الطبیعـــة فلكـــل 
  ..منهما دور حتى تتكامل هذه الرؤیة بكل جوانبها من خالل دورهما

 .دور العقل في تأمل الطبیعة -

  .دور الوجدان في تأمل الطبیعة -

  ..لطبیعةا تأمل فيالعقل ر دو  -١

اإلبصـار  التأمـل عـن طریـق سـاعد الفنـان علـىت والتـي، الـذهنيالرؤیة الفنیة التشـكیلیة بالتـدریب  يتأت
   -:یتوفر فیه بعض الشروط هي جدید مبتكر عالمخلق  في العقلي

    .فةـقـثـالعین الم -أ 
      .ساسـةـالح العین - ب 
    .ةــلـالعین العاق -ج 
        .)٢(ةـالیـالعین الجم - د 

فرؤیـــة "اكتشـــافًا لعمـــق بصـــیرة الرؤیـــة العقلیـــة للفنـــان،  والعقلـــي الحســـياإلدراك  نقـــوانییعـــد اكتشـــاف 
البصــریة العادیـــة، أو  تــهالواقــع مــن خــالل منظــور الرؤیـــة العقلیــة یختلــف تمامــًا عــن رؤی فــي الشــكل

حیــث أنــه لــیس هنــاك شــكل بــدون مضــمون، وال  العــین،بــالمعنى الشــامل رؤیــة البصــیرة ولــیس رؤیــة 
 عدیــدةیتضــمن عملیــات  الــذهني الــذينشــاط ال نــوع مــن التأمــلیعــد  وبــذلك .)٣("لمضــمون بــدون شــك

  .ومتنوعة تخضع لرغبة الفنان

  ..الطبیعة تأمل فيالوجدانیة  الحالة دور -٢
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 إلـى هاوأشـكال هاتأمـل الطبیعـة وترجمـة عناصـر  فـير یـكب دور لهـا للفنان النفسیة والوجدانیة حالةإن ال
 عنـــهأخــرى تكـــون بعیـــدة أحیانـــًا و  الطبیعـــيمالمـــح الشــكل مرتبطـــة بیانــًا ودالالت تبـــدو فیهـــا أح رمــوز

عمیــق یمــر بعــدة مراحــل أثنــاء  صــافٍ رؤیــة وجدانیــة، وبحــس بیــرى الطبیعــة  عنــدما فالفنــانتمامــًا ، 
  ..)١(وهي الفنيإبداعه 

  .الخارجي عن تأمل الطبیعةمؤثر الصیل مع األتجاوب ال - أ

  .الخارجيس الذاتیة مع المؤثر المشاعر واألحاسی التفاعل بین -ب

  .التفكیر في اختیار الفكرة لممارسة األداء -جـ

  .دعةمب فنیةإبداعات  في الترجمة التشكیلیة للفكرة – د 

  ..دور الهیئات والمؤسسات في الحفاظ على البیئة: ثالثاً 

التربیــة  تــأتي أهمیــة بعــض المؤسســات التــي توجــه األفــراد علــى اخــتالف أعمــارهم الزمنیــة كمؤسســات
والتعلــیم أو المؤسســـات االجتماعیـــة كــالنوادي ودور الثقافـــة واإلعـــالم بمختلــف وســـائلها للحفـــاظ علـــى 

  ..)٢(جمالیات البیئة وذلك بهدف

  ..توفر التربیة الفنیة حمالت التوعیة والتدریب -١
أن فقــد قــال یحــي بــن عــدي "حیــث وفــرت حمــالت لممارســة القــیم األخالقیــة الســلیمة داخــل المجتمــع 

لـق هــو حــال الــنفس لــق قــد یكــون فــي بعــض .. الخُ بــه یفعـل اإلنســان أفعالــه بــال رویــة وال اختیـار، والخُ
، وفــي بعــض النــاس ال یكــون إال بالریاضــة واالجتهــاد، وقــد یوجــد فــي كثیــر مــن  النــاس غریــزة وطبعــًا

المحمـودة، الناس من غیر ریاضة وال تعمد كالشجاعة والحلم والعفـة والعـدل وغیـر ذلـك مـن األخـالق 
وكثیر من الناس من یوجد فیهم ذلك، فمنهم مـن یصـیر إلیـه بالریاضـة، ومـنهم مـن یبقـى علـى عادتـه 

، ویـأتي دور التربیـة الفنیـة مـن خـالل تفعیـل دور رسـالة التشـكیل النحتـي كأحـد )٣("ویجرى على سیرته
ودعــم المقترحــات األهــداف الهامــة والهادفــة داخــل المجتمــع، فمــن خــالل مالحظــة ســلوكیات األفــراد 

السویة التي تستهدف تجمیل البیئة ومیادینها والحفاظ علیها یتـأتى دور وأهمیـة النحـت المیـداني حتـى 
تكـون المملكــة واجهــة جمالیــة تُمتــع مختلــف زائریهــا خاصـة وأنهــا مقصــد العــالم أجمــع لكونهــا تتضــمن 

الماضـــیة یالحـــظ تلـــك القفـــزات والمتـــابع للمملكـــة فـــي الســـنوات األخیـــرة .. علـــى أهـــم المناســـك الدینیـــة
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الجمالیـــة التـــي تتـــالى یومـــًا بعـــد یـــوم حتـــى أصـــبحت منطقـــة جـــدة علـــى وجـــه التحدیـــد واجهـــة جمالیـــة 
 .وحضاریة

  ..تنمیة قدرة األفراد على إصدار أحكام سلوكیة -٢
فاالختیــار نشـاط تقـویمي یقـوم بـه الفــرد "وهـو نشـاط عقلـي ووجـداني یهــدف إلـى المفاضـلة بـین األفعـال

، فقـد اهـتم )١("مواقف یرى أنه من الضروري له أن یختتم مفاضـلة ویصـل إلـى تـرجیح ویتخـذ قـراراً في 
اإلنسان بجمالیات البیئة والحفاظ علیها عبر العصور ویعتبر الفنان خیـر حـافظ علـى جمالیـات البیئـة 

ن ویـؤثر فیـه وبـذلك فالبیئـة هـي كـل مـا یحـیط باإلنسـا.. منذ القدم عن طریق تسجیله لها ولجمالیاتهـا،
ویتأثر به، ومن هنا یتأكد دور التربیـة الفنیـة بشـكل عـام والتشـكیل النحتـي المیـداني بشـكل خـاص فـي 
غـرس القـیم الجمالیـة فـي الـنفس البشـریة مـن خـالل تفهـم هـذه البیئـة التـي ال ینضـب معینهـا الجمـالي، 

لتغیـــر نظـــرتهم تجـــاه مـــا وقـــدرتهم علـــى إصـــدار أحكـــام جمالیـــة قائمـــة علـــى التبصـــر والـــتفهم واإلدراك 
یحیط بهم سواء أكانت نظرة جمالیة أو إنسانیة فمن خالل إدراك اإلنسان للجمالیـات تنمـو لدیـه القـدرة 
على المالحظة والتفهم في أكثر من مجال حیاتي ویبـدأ فـي إصـدار أحكـام جمالیـة تمكنـه مـن نقـد مـا 

ل الخبــرات الجمالیـــة للطــالب تبـــدأ إن تشـــكی.. "حولــه علــى أســـس ووعــي بمـــداركها الجمالیــة المختلفــة
بتحســـین مهـــاراتهم اإلدراكیـــة وقـــدرات التفكیـــر، وتكـــون الطبیعـــة هـــي المجـــال المناســـب لـــذلك، فخـــالل 
، كثیــف التنــوع  اللقــاء مــع الطبیعــة أو الحــوار البصــري معهــا یواجــه كــل طالــب مجــاًال بصــریًا متســعًا

مع بعض، ومن خـالل التـدریب علـى البحـث  بمختلف األشكال والعالقات المتباینة والمتفاعلة بعضها
البصــري والتمییــز واالنتقـــاء واكتشــاف النظــام فـــي المرئیــات یصـــل الطالــب إلــى مســـتوى مــن المعرفـــة 
بأنماط بناء العدید من األشكال وأسس ومعاني المبادئ األولیـة لتجمیـع األجـزاء فـي كـل واحـد، وعلـى 

لحقیقـي القـائم علـى المعرفـة واالسـتمتاع والـذكاء أساس هذه المعرفـة ینشـئ الطالـب الموقـف الجمـالي ا
 .)٢("في إصدار األحكام الجمالیة على العدید من المعلومات البصریة المتباینة في الطبیعة
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  الفصل الرابع

  التشكیل النحتي المیداني وارتباطه بالشكل العضوي

  وم وأنواع التشكیل النحتي المجردمفه: أوالً 

  ..حدیثمفهوم فن النحت ال -١

اشتراك الكتلة والفراغ : "لم یعد فن النحت بمفهومه القدیم هو مفهوم التمثال إذ أصبح النحت هو
والصوت والضوء لتقدم للمتذوق أعماًال نحتیة مركبة، حیث عمد الكثیر من الفنانین النحاتین إلى 

تحرك، والنحت تقنیات حدیثة أدت إلى ابتكار أنواع من النحت مثل النحت الطائر، والنحت الم
التجمیعي، والنحت الناعم، فأصبح النحت له رؤى متعددة حیث یمكن أن تستخدم أكثر من تقنیة 
ا على ذلك تغیر  ً ، فبناء في الشكل الواحد باستخدام خامات مختلفة في الشكل لتحقق مضمونًا واحدًا

  :ه التعاریفتعریف مفهوم فن النحت إلى تعریف یواكب استخدام الخامات المختلفة، ومن هذ

 دراكها ببعض الحواس : فن النحت هو ٕ مجموع العالقات التشكیلیة التي تمكننا من فهمها وا
 .المختلفة السمع والبصر واللمس

 فن حركي متنوع الشكل لكتلة وفراغ أو لمجموع كتل وفراغات منتظمة بحریة في : فن النحت هو
 .الفراغ المفتوح أو المغلق

 بعة لحركة الكتلة والفراغ في اتجاهات مختلفة تدفع إلى متابعتها أو األشكال التا: فن النحت هو
 .الدوران حولها

 اإلیقاعات المنسجمة المتوافقة أو المتضادة بین الكتل والفراغات والضوء واللون : فن النحت هو
 . )١("ومالمس سطوح الكتل النحتیة في عمل نحتي منفرد أو مجموع كتل وفراغات متعایشة معاً 

 كل ما یؤثر في اإلنسان ویثیر فیه انفعاًال أو جملة انفعاالت تدفعه لإلبداع من : نحت هوفن ال
خالل انسجام الكتل والفراغات والصوت والضوء واللون والزمن، حتى أصبح هو أحد الظواهر 
البصریة والسمعیة التي تدرك بالعین واألذن واللمس والسمع في أشكال مركبة یتم من خاللها 

 .)٢("البصري بین اإلنسان ومحیطهاالتصال 
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 التعبیر عن طریق خامة بإعطائها شكًال ومعنى لتشغل حیزًا في : كما یعرف فن النحت بأنه
أما العمل النحتي فهو التعبیر على المادة إلعطائها شكًال ومعنى لتشغل حیزًا في .. )١(الفراغ

 . )٢(الفراغ الحقیقي الذي نعیش فیه

 فن إنشاء أو تشكیل تمثال عن طریق الحفر على الخشب أو  :هكذلك یعرف فن النحت بأن
 .)٣(الحجر، أو تشكیل الطین، أو صب المعادن في القوالب، وغیرها من األسالیب

 یحاء لشيء ما في الفراغ، بواسطة خامات یمكن من خاللها  :كما أن فن النحت هو ٕ تصور وا
سب مع التقدم التكنولوجي في عمل شكل محدد عبر عدد من الطرق أو األسالیب التي تتنا

  .)٤(العصر الحدیث

أن الفن بوصفه جزء من الخبرة اإلنسانیة التي ترتبط بالخبرة اإلدراكیة والحسیة "مما سبق یتضح  
فإنه یتأثر بالتطور في تلك الخبرة من خالل تطور المفاهیم الفنیة كإنسان یتأثر ببیئته وعصره وما 

ل من النظریات العلمیة واالكتشافات الحدیثة أثرها على تحول یحدث فیه من تغیرات، حیث كان لك
نظرة الفنانین النحاتین إلى مفهوم جدید للنحت حتى یمكنهم التعبیر عن طبیعة العصر الحدیث 

وثقله، ) ضخامته(بمكوناته العلمیة والتكنولوجیة، فخرج بفكر مفتوح في محاولة لتخفیض كتلته 
ستقرار على خطوط أفقیة، للبحث عن حركة مثالیة في الفراغ، وبعیدًا وبعیدًا عن مرتكز للثبات واال

عن االلتزام بمثالیة االحتواء لجأ إلى أسالیب التقنیة الحدیثة واستخدام المطارق المیكانیكیة واآلالت 
الضاغطة للعارضات المدمرة لضغط مثل هذه المادة سابقة التجهیز المصنعة لتحویلها إلى تكتالت 

فابتكر ذلك االتجاه التقني نوعًا من األشكال التي تتشابه مع الواقع الجدید للعصر  )٥(عشوائیة
الحدیث، فتشبعت مفاهیم نحتیة للتكنولوجیا الحدیثة الستخدام الطاقة بأنواعها سواء الطبیعیة أو 
 المیكانیكیة باإلضافة إلى استغالل الطاقة الكهربائیة والمغناطیسیة، حیث أصبح من السهل على

الفنان النحات استخدامها في أعماله النحتیة لالستفادة منها كأسالیب تقنیة تمكنه من تحقیق الحركة 
للكتلة النحتیة كما في النحت الحركي أو المتحرك، لعمل واقع نحتي جدید یتالءم مع العصر 

  .الحدیث

                                                             
)١(  
)٢(  

Jonathan Crowther: Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Oxford university )٣(   
press, 1995. P1056.                                                                                                          

Philippe Cle'rin: la Sculpture, Dessain et tolra, Paris, 1997. P20 )٤(                                                               
)٥( H. Read: The art of Sculpture, Princetion University Press, New Jersey, 1977. P. 253 
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  Open Air Sculpture..تعریف فن النحت المیداني  -٢

تیـــة التـــي یـــتم بنائهـــا فـــي الهـــواء الطلـــق بهـــدف التفاعـــل المباشـــر مـــع البیئـــة ویقصـــد بـــه األعمـــال النح
الخارجیــة بجمیــع مكوناتهــا خــارج حــدود قاعــات العــرض حیــث تتــأثر جمالیــات وخصائصــها التشــكیلیة 

  ..)١(بمفهوم العالقة بینها وبین البیئة، وتشمل تلك النوعیة من األعمال ما یلي

                                   Sculpture of street Squaresنحت المیادین       - ١
 Sculpture of public Spac & Gardensنحت الحدائق والساحات         - ٢

  Sculpture of Children Gardensنحت حدائق األطفال                  - ٣

                   Sculpture of Building Courtyardنحت أفنیة العمارة       - ٤

                                 Sculpture of Fountainsورات المیاة      نحت ناف - ٥
ویتمیـــز كــــل نـــوع مــــن تلــــك األعمـــال بخصــــائص ممیــــزة مـــن حیــــث الشــــكل والحجـــم والخامــــة وطــــرق 
المعالجـــة التقنیـــة لتحقیـــق الهـــدف الفنـــي مـــن إنشـــائه وتوافقـــه مـــع البیئـــة المحیطـــة جمالیـــًا واجتماعیـــًا 

  .ووظیفیاً 

  ..اط الجمالي بین النحت المیداني والبیئةاالرتب -٣

 :البعد النفسي للبیئة الجمالیة - ب 

إن الكیفیــة التــي تبــدو علیهــا البیئــة الداخلیــة أو الخارجیــة، التــي یحیــا فیهــا اإلنســان تــؤثر فــي خبراتــه "
على نحو مباشر، فیشـعر بحسـن الحـال عنـد وجـوده فـي هـذه البیئـة، وبالتـالي تتـأثر اسـتجاباته للموقـع 

  .)٢("كانه أیضًا والعكس بالعكسوس

لذلك فاألعمال الفنیة التي توضع في األماكن العامة المفتوحة من البیئة إنمـا توضـع بهـدف أن یراهـا 
النـاس بصـفة دائمـة، ومــن ثـم فإنـه ینبغــي أن تكـون مالئمـة إلــى حـد مـا مــع أذواقهـم، وعلـى الفنــان أن 

المتمیــز بــین أســلوبه الخــاص والمســتویات الثقافیــة، ینـتج مثــل تلــك األعمــال المیدانیــة محاولــة التوفیــق 
واألذواق الجمالیــة للجمهـــور، إذ تمثـــل تلــك األعمـــال إحـــدى المــؤثرات الشـــكلیة فـــي البیئــة، كمـــا تمثـــل 

 . )٣("بعض الرموز ذات التأثیرات النفسیة للمشاهدین

 :البعد الجمالي - ب

                                                             
  ٣٩ص. م٢٠٠٣، عالم الكتب، القاھرة، آفاق جدیدة للفن: محسن محمد عطیة - )١(
  ٣٨١ص. ٢٠٠١، عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، التفضیل الجمالي: شاكر عبد الحمید - )٢(
ا بالمفاھیم الجمالیة لألعمال النحتیة المیدانیة الحدیثة في القرن العشرین، كلیة التربیة الفنیة البیئة وعالقتھ: محمود بشندي قاسم - )٣(

 ٧٥ص. م٢٠٠٣جامعة حلوان، 
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وضع في االعتبار خالل عملیات الجمالیات مجرد عامل واحد من مجموعة العوامل التي ت"تعد 
  .)١("التصمیم البیئي إال أنها عامل مهم في تأثیرها على الخبرة اإلنسانیة

فاألعمال النحتیة التي توضع فـي األمـاكن المفتوحـة مـن البیئـة هـي أعمـال قـد یراهـا النـاس كـل یـوم، "
ال التـي یصـل الفنـان مـن ومن ثم ینبغي أال تكون متفاوتة تمامـًا مـع أذواقهـم، بـل أن تكـون مـن األعمـ

خاللها إلى نوع من التوفیق المتمیز بین أسلوبه الخاص وتوقعات النـاس، ومسـتویاتهم الثقافیـة العامـة 
فمـــن خـــالل عالقـــة التفاعـــل بــین اإلنســـان والمكـــان تتولـــد الخصـــائص الحســـیة . )٢("وأذواقهــم الجمالیـــة

جـــل البیئـــة، والبیئـــة تكـــرس مـــن أجـــل  والرمزیـــة للجمالیـــات البیئیـــة، وفـــي ذلـــك فـــإن الفـــن یكـــرس مـــن أ
  .)٣("اإلنسان كي تكون حیاته أكثر إنسانیة وأكثر جماالً 

 :البعد االجتماعي -جـ

إن العالقــة بــین األعمـــال النحتیــة المیدانیـــة والجمهــور لیســت قاصـــرة علــى االســـتمتاع والتأمــل علـــى "
خــالل مواقــف معینــة،  مســافة معینــة فقــط بــل هــي فــي جوهرهــا عالقــة تفاعــل بــین العمــل ومشــاهدیه

فكلمــا كــان العمــل ذا قــدرة علــى التـــأثیر فــي مواقــف متعــددة ســاعد ذلــك علــى خصــوبة وثــراء العمــل، 
  .)٤("ویؤدي ذلك إلى تحقیق االرتقاء الثقافي واالجتماعي والعلمي واألخالقي لإلنسان

المســـتخدمة فـــي  ونظــرًا للعالقـــة الوثیقـــة بـــین النحـــت والعمـــارة مـــن حیـــث األســـس اإلنشـــائیة والخامـــات
كلیهمـــا هـــذا باإلضـــافة إلـــى اشـــتراكهما فـــي التكوینـــات ثالثیـــة األبعـــاد والتـــي تســـتلزم ضـــرورة الـــوعي 
بالعالقــة بــین جمیــع أوجــه العمــل النحتــي مــن ناحیــة وعالقــة العمــل بالبیئــة المكانیــة االجتماعیــة مــن 

قریــب الشــبه مــن العمــارة  ناحیــة أخــرى، وعلــى هــذا فالعمــل النحتــي المیــداني المقــام فــي الهــواء الطلــق
التذكاریــة التــي یراعــى فــي تصــمیمها القیــاس الشخصــي، أي العالقــة بــین الشــكل المعمــاري مــن حیــث 
الحجـم ونسـبته إلـى مقیــاس الشـخص المـدرك لــه، كـذلك العمـل النحتـي المیــداني یراعـى عنـد تصــمیمه 

  .نفس المقیاس حتى یمكن للمشاهد إدراكه في عالقته مع البیئة المحیطة

 ُ ◌   ..العوامل األساسیة في تشكیل النحت المیداني: ثانیًا

هناك ثالثة عوامل هامة تمثـل فكـرة بنـاء العمـل النحتـي المیـداني حیـث تتـداخل هـذه العوامـل وتتفاعـل 
بصـورة إیجابیــة لتحقیــق وتوضـیح العالقــة بــین كـل عامــل وآخــر، حیـث یمثــل كــل منهـا عــامًال مســتقًال 

بعض مـــا یمكـــن تســـمیته بــــالتوافق الجمـــالي بـــین العمـــل النحتــــي وینـــتج عـــن تـــداخلها مـــع بعضــــها الـــ
  :المیداني والبیئة، وهذه العوامل هي
                                                             

  .٣٨٤، ٣٨١مرجع سبق ذكره، ص : شاكر عبد الحمید - )١(
  .٧٦مرجع سبق ذكره، ص: محمود بشندي قاسم - )٢(
  .٧٧ص: المرجع السابق - )٣(
  .٧٨ص: المرجع السابق - )٤(
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  يالعامل البیئ. 

  يالعامل الجمال.  
  ١(.العامل الصرحي(  

  .. العامل البیئي

وقـد ورد فـي المعـاجم "البیئة لفظ شائع االستخدام یرتبط مدلوله بنمط العالقة بینهـا وبـین مسـتخدمیها، 
بمعنــى مجموعــة الظــروف والمــؤثرات الخارجیــة التــي لهــا " Environment" "البیئــة"یــة لفــظ االنجلیز 

تــأثیر فــي حیــاة الكائنــات بمــا فیهــا اإلنســان، وقــد شــملت تلــك المــؤثرات كــل مــن المنــاخ والهــواء والمــاء 
یث كما یعـرف علـم البیئـة الحـد )٢("والحیوانات وكذا التكوین الجیولوجي لألرض على اختالف تكوینها

أو الجمــال المكــاني الــذي یعــیش فیــه اإلنســان بمــا " الوســط: "البیئــة بأنهــا" Ecology" –" األیكولوجیــا"
  )٣("یضم من ظاهرات طبیعیة وبشریة ویتأثر بها ویؤثر فیها

المتمثـل فـي النحـات  –ووفق هذا المفهوم فإن العمل النحتي المیداني بوصفه نتیجة للنشاط اإلنساني 
لــیس بمعــزل عــن البیئــة منــذ بزوغــه كفكــرة فــي مخیلــة النحــات مــرورًا باالختبــارات  فإنــه –المبــدع لــه 

التجریبیــة الختیــار الشــكل والخامــة المالئمــة لــه وتحدیــد الحجــم المناســب للشــكل باإلضــافة إلــى دراســة 
 العالقة بین العمـل كفكـرة فنیـة ومـدى مالءمتـه للبیئـة االجتماعیـة وكـذا البیئـة المكانیـة المحـددة لموقـع
العمــل النحتـــي فــي عالقتـــه بمـــا یحیطــه مـــن عناصــر طبیعیـــة كالضـــوء والمنــاخ والفـــراغ، أو عناصـــر 
حضــاریة كأشــكال العمــارة وتنظــیم المســاحات الفراغیــة، كــل ذلــك بهــدف الوصــول إلــى أقصــى فاعلیــة 
 لتأثیر العمل النحتي المیداني بجمیع عناصره التشكیلیة في عالقته بالمحیط البیئي مـن خـالل الهـدف

  .)٤(الفني الذي أنشئ من أجله

  ..العامل الجمالي

مفهوم الجمال، والـذي یعـد بمثابـة قیمـة فـي حـد : من أهم المفاهیم ذات الصلة المباشرة باإلبداع الفني
  .ذاته ینبغي بلوغها، وتسعى الفنون على اختالف أنواعها على تحقیقها

  :وهناك عدة تعریفات منها

                                                             
، كلیة التربیة الفنیة، البیئة وعالقتھا بالمفاھیم الجمالیة لالعمال النحتیة المیدانیة الحدیثة في القرن العشرین: محمود بشندي قاسم - )١(

 ٤٢ص . م٢٠٠٣جامعة حلوان، 
ص . ١٩٩٣، القاھرة، عامة للكتابالبیئة، مشكالتھا وقضایاھا وحمایتھا من التلوث، الھیئة المصریة ال: محمد عبد القادر الفقي - )٢(

١٢،١٣ 
 ١٤مرجع سابق، ص: محمد عبد القادر الفقي - )٣(
، رسالة دكتوراه، غیر البیبئة وعالقتھا بالمفاھیم الجمالیة لألعمال النحتیة المیدانیة الحدیثة في القرن العشرین: محمود باتشندي قاسم - )٤(

  ٦٨ ص. منشورة، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان



 
- ٤٠ - 

 

وتعنــي ) Aisthesisِ(فیعــود األصـل االشـتقاقي للكلمــة الیونانیـة : أمـا عـن طبیعــة مصـطلح الجمـال -
  .)١(اإلدراك الحسي

" ســانتیانا"و " Ernst Cassirer" "كاســیرر"وحـول طبیعــة الجمـال وعالقتــه بالبیئــة فقـد ذهــب كــل مـن 
"George Santaayana "فـي حالـة تغیـر مسـتمر، وأنـه  -ظاهرة دینامیة –الجمال : "إلى القول بأن

وهــذا یعنــي أن . )٢("ضــوعیة متناســقة توجــد فــي بیئــة ذات ظــروف خاصــة تــدرك مــن خاللهــاحقیقــة مو 
  .البیئة لها عالقة بتكوین المفاهیم الجمالیة واألحكام المعیاریة الخاصة بتقدیر قیمة الجمال

إلــى إنكــار ارتبــاط صــفة الجمــال بالطبیعــة مؤكــدًا علــى ذلــك " Sharles Lalo" "شــارل اللــو"ویــذهب 
  .)٣("الطبیعة لیس لها قیمة جمالیة إال عندما ینظر إلیها من خالل فن من الفنون إن"بقوله 

وهذا یعني أن النحات عندما یشرع في بناء أحد األعمال النحتیة یقوم بما یسـمى بمرحلـة االستبصـار 
 الجمالي لعناصر عمله النحتي في إطار الفكرة اإلبداعیة وذلـك مـن خـالل قدرتـه التخیلیـة فـي اختیـاره

، فـــإذا مـــا كـــان العمـــل ذا "طریقـــة تشـــكیله"وكـــذا " ملمســـه"و" لونـــه"و" حجـــم العمـــل"و" للشـــكل والخامـــة"
طبیعة میدانیة وضع النحات في اعتباره العالقـة بـین عملـه النحتـي والبیئـة المحیطـة بـه سـواء المادیـة 

ة فــي ثقافــة المجتمــع المتمثلــة فــي أشــكال العمــارة أو األشــجار والنباتــات أو البیئــة االجتماعیــة المتمثلــ
وخبراتــــه الجمالیــــة ومراعــــاة الــــدور الجمــــالي والــــوظیفي للعمــــل النحتــــي خــــالل ذلــــك اإلطــــار المكــــاني 

  .واالجتماعي

ویشـــیر ذلـــك الـــرأي إلـــى الـــدور اإلیجـــابي لألعمـــال الفنیـــة الجیـــدة فـــي تنمیـــة القـــدرات اإلدراكیـــة لـــدى 
یة علـى اإلحسـاس بمـواطن الجمـال فـي الجمهور وتربیة وجدانه بصورة صحیحة وتدریب ملكاته الحس

محـیط بیئتـه، فـإذا لـم تكــن األعمـال الفنیـة متضـمنة لـبعض القــیم الجاذبـة لالنتبـاه وباعثـة علـى التأمــل 
وتتبع عالقاتها الجمالیة، فإن ذلك سوف یمثل عقبـة فـي سـبیل أدراك الجمـال لـدى المتـذوق سـواء فـي 

إن الجمـــال ینبـــع مـــن االتســـاق : "لجمـــال بقولهـــاا" النجـــر"وتصـــف . الطبیعـــة أو فـــي األعمـــال الفنیـــة
  .)٤("واالنسجام، فالجمال لیس متطابقًا مع ما هو عادي، إنه صورة معبرة

  ..العامل الصرحي

  ..الصرحیة -أ
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  ١٠٠ص. ١٩٨٦عند سوزان النجر، بغداد،  فلسفة الفن :راضي حكیم - )٤(
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ثالثــي "قــد ورد فــي معجــم مصــطلحات الفنــون " Monumental" "صــرحي"األصــل االشــتقاقي للفــظ 
فـي ذلـك یفـرق بـین نـوعین مـن النصـب فمنهـا التذكاریـة وهـو " آبدة أو نصب"أنه یأتي بمعنى " اللغات

  .)١("ومنها أیضًا النصب المآتمیة

  "البناء المرتفع"في القرآن الكریم بمعنى " صرح"ولقد ذكر لفظ 

  .یرتبط بكل ما هو مبالغ في ارتفاعه" الصرح"وعلى ذلك یعد المعنى المقصود به لفظ 

األشــكال، وعلیــه یتوقــف اعتبــار مــا إذا كــان الشــكل یأخــذ  ویعــد االرتفــاع أحــد األبعــاد القیاســیة إلدراك
فــي البیئــة الطبیعیــة " الصــرحیة"فــي جملتــه االتجــاه الرأســي أو األفقــي، إن األمثلــة الدالــة علــى مفهــوم 

كثیــرة وهــي التــي ألهمــت الفنــانین باقتبــاس تلــك الصــفة وتضــمینها أعمــالهم الفنیــة لمــا لهــا مــن جاذبیــة 
د أمـــام تلـــك األعمـــال یشـــعر بالعظمـــة والجـــالل، ومـــن بـــین أهـــم األمثلـــة وتـــأثیر نفســـي یجعـــل المشـــاه

الطبیعیــــة للصــــرحیة أشــــكال الجبــــال الضــــخمة شــــاهقة االرتفــــاع والتــــي ألهبــــت مشــــاعر الفنــــانین فــــي 
الحضـــارات المختلفـــة حتـــى تجلـــت بوضـــوح فیمـــا أقامـــه المصـــریین القـــدماء مـــن عمـــارة المعابـــد وبنـــاء 

  .األهرامات الضخمة

ة والمبالغــة فــي الحجــم ضــرورة مــن ضــروریات بنــاء األعمــال النحتیــة بخاصــة األعمــال وتعـد الضــخام
المیدانیــة نظــرًا إلقامتهــا فــي مســاحات فراغیــة متســعة تعمــل علــى إمكانیــة رؤیــة العمــل مــن مســافات 

  ).١٩، ١٨شكلي ( .بعیدة بوضوح

 

  .نحت میداني بمدینة جدة) ١٨(شكل رقم 
  

                                                             
 .١٩٧١، مجمع اللغة العربیة، دمشق، معجم مصطلحات الفنون: عفیف بھنسي - )١(
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  .نة جدةنحت میداني بمدی) ١٩(كل رقم ش
  

إن األعمــال النحتیـــة المیدانیـــة علـــى اخـــتالف أشـــكالها وتكویناتهــا والســـیما الحدیثـــة تعـــد رمـــوزًا للخبـــرة 
المیدانیـــة  فـــي البیئـــة، والتطـــور فـــي أشـــكال المنحوتـــات اإلنســـانیة وبمثابـــة مراكـــز لإلشـــعاع الجمـــالي

ــة واتخاذهـــــا الصـــــفة التجریدیـــــة كبـــــدیل للمظـــــاهر الشخصـــــیة ال ینفـــــي عنهـــــ ا الـــــدور الجمـــــالي الحدیثـــ
  .والوظیفي

تعنـي سـمو "یتضح األثر النفسـي لألعمـال النحتیـة المیدانیـة مـن خـالل بـروز صـفتها الصـرحیة والتـي 
  ".المعنى قبل الجمال

  ..صفات الصرحیة في العمل النحتي هيومن أهم 

  .الصرحي أو اإلیحاء بالضخامة –العمل النحتي  –ضخامة التمثال  - ١
 .من الجمال التعبیر عن الشموخ أكثر - ٢

 .سیادة الخطوط الرأسیة للتأكد على اإلحساس بالسمو واالرتفاع - ٣
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 .بساطة التشكیل ووضوح الهدف والتخلي عن التفاصیل - ٤

 )١(.التعبیر عن األهداف السامیة من خالل نبل المضمون - ٥

  ..العالقة بین التجریدیة والعضویة: ثالثاً 

  ..مفهوم التجرید

التعریـــــة مــــن الثیــــاب وأنـــــه "ظـــــور أن لفــــظ التجریــــد یعنــــي جــــاء فــــي قــــاموس لســـــان العــــرب البــــن من
یرمــــــز لألشـــــیاء الموجــــــودة فــــــي "، أمـــــا قــــــاموس اكســـــفورد فیعــــــرف التجریــــــد بأنـــــه )٢("بمعنـــــى الثیــــــاب

ـــلوب لتمثیـــــل األشـــــیاء المادیـــــة التـــــي تتضـــــاءل اهمیتهـــــا، وتلغـــــي معظـــــم  العـــــالم المرئـــــي، أو هـــــو أســ
ـــــــ ـــــــاك العدی ـــــــى تفاصـــــــیلها، وهـــــــي دائمـــــــًا مســـــــألة نســـــــبیة، وهن ـــــــدي"د مـــــــن المصـــــــطلحات لمعن " تجری

  .)٣()"الالموضوعي، الالتمثیلي، الالتشكیلي، الالتشخیصي: (وهي

مصـــــــطلح یطلـــــــق علـــــــى الفـــــــن " :وتعـــــــرف دائـــــــرة المعـــــــارف البریطانیـــــــة التجریـــــــد بأنـــــــه
، وقـــــــد أطلــــــــق علـــــــى معظـــــــم الفنــــــــون  الالتشخیصـــــــي الـــــــذي ال ینقــــــــل عـــــــن الطبیعـــــــة نقــــــــًال حرفیـــــــًا

كــــــون الفــــــن لــــــذات الفــــــن هــــــو الهــــــدف األســــــمى، وكلمــــــة تجریــــــد المعاصــــــرة التــــــي تهــــــدف إلــــــى ان ی
  .)٤("عكس كلمة مادي أو ملموس

ال یــــــرتبط بالموضــــــوعات الملموســــــة، حیــــــث ال یتصــــــل  :ویــــــرى قــــــاموس نیوكــــــولینز أنــــــه
ــــــة،  ــــف بالصــــــیاغة الهندســــــیة أو مــــــن جهــــــة أخــــــرى بالصــــــفات الالتمثیلی ــــــه، وهــــــو یتصــ بشــــــيء بعین

  .)٥("بة ملخص لألشیاءولیست له داللة بظواهر معینة، وهو بمثا

اختفـــــاء مالمـــــح أو خصـــــائص األشـــــیاء التـــــي : "وهنـــــاك تعریـــــف آخـــــر للتجریـــــد یـــــرى انـــــه
ـــي حیاتنــــا، واســــتبدالها بغیرهــــا فنجــــذب لتأملهــــا مــــن خــــالل تشــــكیالت لونیــــة  ــــا علــــى رؤیتهــــا فـ تعودن

  .  )٦("وتكوینات ال تمت لألشیاء بصلة

ـــــدي : صـــــر وعكـــــس ســـــماته هـــــوالـــــذي واكـــــب فلســـــفة الع Abstract Art والفـــــن التجری
ـــــة فـــــي تكـــــوین األشـــــكال  ـــــى المظـــــاهر المرئیـــــة للعناصـــــر الطبیعی اتجـــــاه فنـــــي یـــــرفض االعتمـــــاد عل
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الفنیـــــة، بـــــل یعتمـــــد علـــــى العناصـــــر التشـــــكیلیة المجـــــردة، كأســـــاس لبنـــــاء األشـــــكال الفنیـــــة وتنظیمهـــــا 
ــــة لخلــــق تكوینــــات تتســــم بالدینامیــــة، حیــــث یتمثــــل فیهــــا قــــوانین بنــــاء ال طبیعــــة، فــــي عالقــــات جمالی

فــــــالفن التجریــــــدي یعبــــــر عــــــن الشــــــكل الجــــــوهري أو اتســــــاق الــــــنظم البنائیــــــة للطبیعــــــة، ولــــــیس عــــــن 
مظهرهـــــا الخـــــارجي، فهـــــو الفـــــن الـــــذي یشـــــیر لألشـــــكال الخارجیـــــة ویبحـــــث فـــــي أغوارهـــــا ومـــــدركاتها 
ــــــى الصــــــور الملخصــــــة مــــــن الطبیعــــــة والمبســــــطة، والتبســــــیط هنــــــا  ــــــد یشــــــیر أیضــــــًا إل ــــــة، وق الداخلی

ولقـــــد تعـــــددت تعریفـــــات التجریـــــد منهـــــا كـــــذلك .. ه الهندســـــي أو االتجـــــاه العضـــــويیأخـــــذ إمـــــا االتجـــــا
ـــــــد هـــــــو: منهـــــــا ـــــــرتبط بمتطلبـــــــات "  :أن التجری ـــــــذي ی ـــــــر ال ـــــــر عـــــــن عمـــــــق التفكی ـــــــي یعب اتجـــــــاه فن

ینطـــــوي علـــــى معــــانٍ روحیـــــة تـــــرتبط بالعناصـــــر   Pureفهـــــو عـــــالم مطلــــق مـــــن النقـــــاء العصــــر، 
ل طبیعــــة الكـــــون، كمــــا یــــرتبط باالنســــجام المتنـــــاغم واألســــس البنائیــــة لألشـــــكال التــــي تمثــــ والقــــوانین

وتحقیــــــق فكــــــرة قــــــد تكــــــون فلســــــفیة أو غیــــــر ذلــــــك، وأعمــــــال التجریــــــد تحــــــدها محملــــــة منــــــذ البدایــــــة 
ـــــاهیم التشـــــكیلیة ـــــر مترجمـــــة  بالمعـــــاني والمف ـــــى أي لغـــــة، وهـــــي أیضـــــًا غی ـــــرجم إل ـــــي یمكـــــن أن تت الت

  .)١("من أي لغة

ــــــا أنــــــه ــــــى المتلقــــــي نفســــــیًا و " :كم ــــــًا وذهنیــــــًا دون اللجــــــوء إلــــــى التــــــأثیر عل عاطفیــــــًا وانفعالی
  .)٢("استخدام األشكال التمثیلیة

ـــــة والملموســـــة: "كـــــذلك یعـــــد .. )٣("الشـــــكل الجـــــوهري البحـــــت، المجـــــرد مـــــن التفاصـــــیل المرئی
ــــذلك فالتجریــــد مصــــطلح یطلــــق علــــى  ، "وب الفــــن الالتشخیصــــي الــــذي ال ینقــــل الطبیعــــة نقــــًال حرفیــــًا

لمعاصـــــرة التـــــي تهـــــدف إلـــــى أن یكـــــون الفـــــن لـــــذات الفـــــن هـــــدف وقـــــد أطلـــــق علـــــى معظـــــم الفنـــــون ا
  .)٤("أساسي رئیسي

البحــــــث عـــــن الجــــــوهر الطبیعــــــي : "الفــــــن التجریــــــدي یهــــــدف إلــــــىوممـــــا ســــــبق یتبـــــین أن 
وتحویلـــــه إلـــــى شـــــكل مفصـــــول عـــــن الوجـــــود المـــــؤدي علـــــى هـــــذا الشـــــيء المجـــــرد، كحامـــــل للتعبیـــــر 

  .)١("الداخلي والروحي عن الفنان

                                                             
)١(   Herbert Read: The philosophy of Modern Art, latimer trend, co. ltd., whitstable, London, Great 

Britain, 1951.p 37, 38             
)٢( 

  
)٣( 

  
)٤(  
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هـــــو ذلــــك الشـــــكل الـــــذي یبعـــــد عــــن الواقـــــع أو تمثیـــــل الطبیعـــــة " :ردویقصـــــد بالشـــــكل المجـــــ
  .)٢("ویهدف إلى تأكید جوهر األشكال

والتجریــــد لــــیس ثابتـــــًا علــــى شــــكل معـــــین ولكنــــه یختلــــف مـــــن شــــكل فنــــي إلـــــى آخــــر طبقــــًا للهـــــدف "
  .)٣("الذي یراد تحقیقه من هذا الشكل

التي تهدف عـن طریـق الرمـز للوصـول  أنه صوفیة الفن والفكرة"من هنا فالمقصود بالمذهب التجریدي
  .)٤("إلى ما وراء الطبیعة أي الوصول إلى المطلق

الفــن الــذي ینتقــل بأشـكال الطبیعــة مــن صــورتها العرضــیة إلـى أشــكالها الجوهریــة الخالــدة، حیــث "وهـو 
التحــول مــن الخصــائص الجزئیــة إلــى الصــفات الكلیــة، ومــن الفردیــة إلــى التعمــیم المطلــق، لــذا كـــان 

یـــد یتطلــــب تعریــــة الطبیعــــة مـــن حالتهــــا العضــــویة كــــي تكشـــف عــــن أســــرارها الكامنــــة ومعانیهــــا التجر 
الغامضــة، ســـواء كـــان التجریـــد هندســـیًا شـــامال ً أو جزئیـــًا بتبســـیط المنحنیـــات واألقـــواس، وســـواء كـــان 
تجریـــدیًا كـــامًال أو نصـــف تجریـــدي فإنـــه یعطـــي اإلیحـــاء بمضـــمون الفكـــرة التـــي یقـــوم علیهـــا العمـــل 

فــإن التجریــد یكــون قائمــًا علــى الصــفات الجوهریــة مــن أشــكال "أمــا علــى النطــاق الفلســفي . )٥("الفنــي
  .)٦("الطبیعة كما هو الحال في فلسفة الفن بتجرید الصفات الجمالیة من الصور واألشكال الحسیة

ث فقــد یكــون بتعریــة األشــكال مــن صــورتها الطبیعیــة والعضــویة بحیــ"أمــا التجریــد مــن الناحیــة الفنیــة 
یكــون التجریــد كــامًال أو بالحــد مــن عضــویة هــذه األشــكال وواقعیتهــا الطبیعیــة وبــذلك یكــون التجریــد 

  . )٧("جزئیًا ونسبیاً 

كنتیجة لتغیر مفاهیم المـذاهب الفنیـة فـي اواخـر القـرن الثـامن عشـر التـي "وخالصة فقد ظهر التجرید 
وأعــادت تركیبــه دون أن تتنكــر  وصــلت إلــى التكعیبیــة التــي حطمــت المظهــر الخــارجي للشــكل الفنــي

لــه، حتــى نتجــت األشــكال التجریدیــة فــي النحــت لتؤكــد مفهــوم العالقــة بــین األشــكال ومــا تشــغله مــن 
فراغ، فالعنصر األساسي في النحت التجریدي هو تلك العالقـة بـین الكتلـة والفـراغ فـي تكـوین منسـجم 

                                                             
)٢( 

 
)٣(  
 ٢٠١ص. م٢٠٠٢، ھال للنشر والتوزیع، القاھرة، مذاھب الفن المعاصر :حسن محمد حسن – )٤(
 ٢٠٢ص: المرجع السابق )٥(
  ٢٠٣ص: المرجع السابق )٦(
  ٢٠٣ص: ابقالمرجع الس - )٧(
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اة الطبیعـة أو تمثیـل الواقـع إلخـراج أعمـال مبتعد عن التقالید القدیمة للنحت محاوًال إطالقـه مـن محاكـ
  .)١("فنیة متكاملة بعضها قائم على أساس هندسي

  ..نشأة الفن التجریدي

یعـــد الفـــن ظـــاهرة أو شـــكل مـــن أشـــكال النشـــاط اإلنســـاني، وان أهمیتـــه تتحـــدد مـــن حیـــث هـــو عامـــل 
ذي یعمــل علــى أساســي فــي هــذا النشــاط المكــون لمجمــل ثقافــة اإلنســان، وهــو الكــائن االجتمــاعي الــ

وان . تغییــر الطبیعـــة وتحویلهـــا تلبیــة لحاجاتـــه المتنامیـــة والمتبدلـــة وفــق ظروفـــه االجتماعیـــة وتطورهـــا
یكن الفـن علـى عالقـة وثیقـة ومباشـرة بمختلـف القـوى الفاعلـة فـي تـاریخ وتطـور المجتمـع، وال ینفصـل 

نــي علــى انــه مجــرد مــرآة عــن مجموعــة العالقــات االجتماعیــة فإنــه ال یســعنا أن ننظــر إلــى العمــل الف
 ، یــنعكس فیهــا عــالم خــارجي ال یتغیــر، أو أن ننظــر إلیــه علــى انــه مجــرد شاشــة تعكــس عالمــًا داخلیــًا
ن تعددت اآلراء وتباینت مناهجها وطرق تأویلها، نموذج تشـكیلي یعكـس تلـك العالقـات القائمـة  ٕ فهو وا

ة الفنیـــة الوثیقـــة الصـــلة بمختلـــف أي أن اللغـــ. بـــین هـــذین العـــالمین، بـــین اإلنســـان والعـــالم الخـــارجي
النشــاطات االجتماعیــة غنیــة ومتغیــرة، خالقــة، تمكــن الفنــان مــن تخطــي ذاتــه واحتــواء العــالم المحــیط 
به، أي أن الشكل الفني المعبر عن الفردي والشخصي، هو أیضـًا اتصـالي واجتمـاعي، یسـهم فـي أن 

عـــرف علـــى تجـــارب اآلخـــرین وأصـــبح یجعـــل مـــن فردیـــة الفنـــان فردیـــة اجتماعیـــة، بعـــد أن یكـــون قـــد ت
أن یـتحكم بالتجربـة، وأن یحـول هـذه التجربـة إلـى ذكـرى، ویحـول الـذكرى إلـى تعبیـر، ویحـول "بمقـدوره 

والمتــابع لبــوادر التحــول نحــو التجریــد یالحــظ أن جــذوره ضــاربة فــي القــدم فقــد . )٢("المــادة إلــى شــكل
 َ ـكَل خصوصـیة وقومیـة ذلـك الفـن الفریـد، ولقـد  ظهر في التشكیالت النحتیـة المصـریة القدیمـة حیـث شَ

امتـدت تلـك الجـذور لتشـكل الفكـر واإلبـداع وانتقـل مـن بیئـة ألخـرى حتـى ظهـرت خصوصـیة مـن نــوع 
 اشــتملتقــد ف.. آخــر تمیــز وتفــرد بهــا الفــن اإلســالمي، وقــد ســادت مختلــف منتجاتــه الفنیــة والتطبیقیــة

وبحثــت عــن الحقیقــة القریبــة والبعیــدة،  ..طنهــاظاهرهــا وبا ..بأســرها الطبیعــة علــى الفنــون اإلســالمیة
 الـــواقعيواحـــد بـــین المـــادة والـــروح، بـــین  آن فـــي، وجمعـــت الطبیعـــيومـــا وراء  الطبیعـــيوعبـــرت عـــن 

واحدة مـن أبـرز خصائصـه  اإلسالمي التشكیلي، ولقد فرضت الوحدانیة اإلسالمیة على الفن والمثالي
ن مــن ورائهــا الكشــف عــن الجــوهر الكــامن والوصــول یســتهدف الفنــا التــيتلــك النـــزعة التجریدیــة،  هــي

حقیقتهــا تســتند إلــى نظــرة فلســفیة تهــدف إلــى غایــة  فــيوهــذه النـــزعة التجریدیــة "إلــى الحقیقــة المطلقــة 
یقــوم  اإلسـالمي، وبـذلك نـرى أن الفــن )١("میتافیزیقیـة عـن طریــق الرمـز للوصـول إلــى الجـوهر المطلــق

                                                             
)١( 

 
)٢( 

 
)١(  
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معان الفكر  الباطنيوالتأمل  الذاتيعلى التفكیر  ٕ الكائنات والمخلوقات والـنظم والقـوانین الكونیـة،  فيوا
  .تمتزج فیها الكونیة بالوحدانیة باألزلیة التيیة تأملتلك النظرة ال هووقوام النظر إلى هذا الوجود 

 التجریـدي، لـذا فـإن الفـن العرضـيأن یعبر عن الجوهر دفعتـه إلـى تجـاوز الواقـع  فيإن رغبة الفنان "
ه العقیـــدة الوحدانیـــة والقـــائم علـــى فكـــرة فلســـفیة عقائدیـــة، أال وهـــى فكـــرة ســـرمدیة اهللا وفنـــاء كـــان مبعثـــ

  .)٢("زائل إال وجه شيءالكائنات، فكل 

عم بفكر غربي جعل ل هیئة جدیدة  والكتلة لشكلولقد انتقل هذا الفكر إلى الفن الحدیث ولكن ُط
 ،اإلبدال ،التحویر ،االختزال ،التجرید ،لالتحلی ،التفكیك(نتیجة ألسالیب األداء المتنوعة مثل 

  . هیئة جدیدة فيالتأثیریة تقیم حواراها مع الشكل لتقدمه  يها هف) الخ......  ،بیالترك

نقوم بفحص الطبیعة فحصًا جیدًا  البد وأن والكتلة والفراغ تكامل الشكل والمحتوى وعن تحقیق
ة داخلیة وخارجیة وكل جزء وملمس وتأثیر بالمالحظة والدراسة لكل قوانین الشكل فیها من بنی

 يوغیر مرئ يالخ، محاولة لدمج كل ما هو مرئ …وأبعاد ونسب وتجمع وانتشار وتكرار  يضوئ
  .إلى طاقة إبداعیة تثرى القیم التعبیریة

تل طریقة تناول فيإن التغییر " الرؤیة  فيل تتطلب فكرًا جدیدًا ومستوى غیر مألوف اشكاألو  الكُ
ذا كان فیرمیر حذف كل شأسف والذي ٕ فإن موندریان حذف  –إال ما یراه  يءرت عنه هیئة الشكل وا
ولكن  الحسيحد ذاته نصل إلیها عن طریق اإلدراك  ين للشكل حقیقة فأیراه إیمانًا منه ب يءكل ش

كانت ، وبذلك )٣("یساعدنا على تكشف تلك الحقیقة يهو الذ يوالتاریخ يوالمعرف يالفكر  جانبال
هن تتفوق على رؤیة العین إلى أن ذوكانت رؤیة ال –سیدة الشكل  يلفترة من الزمن ه –ة الفكر "

  .)٤("أصبح حدیثًا الشكل هو سید الفكرة مما أدى إلى التضحیة بمادة الموضوع

إلى عناصره الهندسیة األولى من دائرة  وكُتل حالة ما نراه من أشكالإلالتكعیبیة محاولة  فيقد نجد 
كما أنها تقترب ذهنیًا بما یتمثل لنا من أفكار عن األشیاء داخل عقولنا  والمخروط ربعأو مثلث أو م
له بنیة داخلیة وبنیة خارجیة  فالشكل إذ هو كیان، وبذلك فكرة التصورات الشكلیة تومن هنا نبع

تلك  يوله صوره الدالة علیه وصور أخرى تعطى دالالت متنوعة، وتؤثر طرق الرؤیة ومستویاتها ف
ولذلك فإن مظهر الشكل  وأال شكللدالالت وكذلك على منظومة العالقة بین الشكل وهیئة الشكل ا

  .واحد صوريله نمط 

                                                             
)٢(  
)٣( Michel Seuphor : A Dic onary of Abstract Painter Methuen and Completed, London, 1958. P.150 
)٤(  
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من خالل المحاور  والكتلة والفراغ جمالیات تكامل الشكل والمحتوى ىیمكن التوصل إلو 
  :)١(التالیة

لیة والتكامل نتیجة له بنیة خارجیة وبنیة داخ أن الشكل عبارة عن كیان :المحور األول-١
التفاعل بینهما یثمر عن رؤى جدیدة ومنظومات مستحدثة تثرى القیمة التعبیریة وتبدأ هذه 

  .صورة حسیة ملموسة يووضعه ف يالعملیة من الصورة الذهنیة لهیئة العمل الفن

 وهو ما لیس قاصراً  وأسلوب التنفیذ التقنیة يالخبرة األدائیة المتمثلة ف :المحور الثانى-٢
على المهارة الحرفیة أو البراعة الیدویة بل أنه یعنى جوانب عدیدة من العملیة اإلبداعیة 

 .صورته النهائیة وتقدیمه للمشاهد يللتعبیر بدءًا من تصور الفكرة حتى یتحقق العمل ف
حوالي العام (ویبدو أن ثمة نهضة في مجال النحت قد ظهرت في أوساط الفن الجدید "

ملفتة لالنتباه، فاألنظار توجهت نحو أعمال ) فان جوخ(لم تكن كما یشیر إال أنها ) ١٩٠٠
النحات األلماني المعاصر لالنطباعیة،  Hildebrandوهیلدبرند  Maillolرودان ومایلول 

والمهتم بالشكل الظاهري، العتقاده أنه یمثل محور العمل الفني، وینطوي على جوهر هذا 
أخذ یسلك منذ أواخر القرن التاسع عشر مسار فن العمل وخاصیته الكاملة، فالنحت 

معاصر بعد أن صمد طویًال في وجه حركة التجرید التي كان من نتائجها أن تخطت 
  .   )٢("الفنون التشكیلیة المفاهیم التقلیدیة ومهدت لفن القرن العشرین

  ..یـدیـةالمدرسـة التجر 
سـعت إلـى تلخیصـه وتبسـیطه الطبیعـي، و باألصل وقد اهتمت ١٩١٠سنة ظهرت المدرسة التجریدیة "

المـذهب التجریـدي فـي الرسـم، یسـعى إلـى البحـث عـن و ، في قوالب إبداعیة هندسیة كانت أم عضـویة
جوهر األشیاء والتعبیر عنها في أشكال موجزة تحمـل فـي داخلهـا الخبـرات الفنیـة، التـي أثـارت وجـدان 

 فتعنـي االسـتغناء عـن االصـطالحأمـا فـي  سـوسالالمح لغویـاً  تعنـي“ تجریـد”وكلمـة . الفنان التجریـدي
لهندســة الخــط واللــون، أو الــتخلص مــن كــل آثــار الواقــع واالرتبــاط بــه،  رســم الشــكل الــواقعي واالتجــاه

كالتفاحــة والشــمس والبــدر : فالجســم الكــروي تجریــد لعــدد كبیــر مــن األشــكال التــي تحمــل هــذا الطــابع
 .)١("متعــددة، فیبــدو للمشــاهد أكثــر ثــراء وحي بمعــانٍ وكــرة اللعــب ومــا إلــى ذلــك، فالشــكل الواحــد قــد یــ

فهـو عـالم مطلـق  New Realityإلـى واقـع جدیـد  Realityیمثل التجرید مرحلة االنتقال من واقع "و
ینطوي على معان روحیة ترتبط بالعناصـر والقـوانین واألسـس البنائیـة لألشـكال التـي  Pureمن النقاء 

، )٢("نسـجام المتنـاغم، وتحقیـق فكـرة قـد تكـون فلسـفیة أو غیـر ذلـكتمثل طبیعة الكـون، كمـا یـرتبط باال

                                                             
  .م٢٠٠٤، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جمالیات تكامل الشكل والمحتوى: إیھاب مكرم یوسف - )١(
)٢(   
  .م٢٠٠٤، رسالة ماجستیر، غیر منشورة، جمالیات تكامل الشكل والمحتوى: إیھاب مكرم یوسف - )1(
)2(Herbert Raid: Encounter with Art Me Graw, H111book comp, New York, 1983, p. 37 – 38     
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أن الفنــان فـي كـل مــرة یسـعى فیهــا علـى التعبیـر عمــا هـو روحـاني، كــان یسـعى إلــى ) "بریتـون(ویؤكـد 
، وبذلك فالفن التجریدي أكثر قدرة علـى التعبیـر عـن روحانیـة عمیقـة، كمـا أنـه یسـتطیع ان )٣("التجرید

انفعالیــة، ویعــد إدراك المحتــوى إدراكــًا للنظــام العــام أو القــانون العــام المســتور یثیــر حــاالت عاطفیــة و 
قامت التجریدیة على اسـتخالص الجـوهر مـن المصـدر الطبیعـي وترسـیبه فـي أقـل وراء األشكال، فقد 

فقـد رأى الفنـان التجریـدي فـي لغـة األشـكال المجـردة  ،دالالت ممكنة وذلك بهدف ابتكار شیئیة جدیدة
، فهــي اللغــة التـــي عــن ظــوا موســـیقى  اعتبــرتهر الطبیعـــة القــدرة علــى التـــأثیر الجمــالي تــأثیرًا مباشـــرًا
هــذا االتجــاه الــذي یهــتم بــالتعبیر عــن األســس البنائیــة " Pure form أو الشــكل الخــالص "الشــكل، 

الفنـان لقـد تخلـى  .سي واألفقي، فما هي إال تلخیص للنظـام القـائم فـي الطبیعـةأللطبیعة في قانونها الر 
لــه،  البنیــة الداخلیــة الكامنــة فــيللطبیعــة ولجــأ إلــى المحتــوى المتمثــل  الظــاهريعــن الشــكل  التجریــدي

محـــاوًال اكتشـــاف معـــان جدیـــدة نابعـــة مـــن نظـــم الكـــون وحقیقتـــه الجوهریـــة مـــن خـــالل مـــا یقدمـــه مـــن 
ون ـلكــإبــداعات، وذلــك بخلــق عــوالم صــغیرة تتفــق مــع هــذه اإلیقاعــات والنســب وتــنعكس فیهــا صــور ا

غالبــًا مــا ، وأعمــال التجریـد ، لــذلك اتبـع فــي تنفیـذ تشــكیالته النحتیــة أسـالیب التبســیط واالختـزالبرـاألكـ
  .ومفعمة بالقیم الروحیة محملة منذ البدایة بالمعاني والمفاهیم التشكیلیة تكون

  ..ن التجریدياالتجاهات المختلفة للف
االتجاهات یسودها قالب جمالي واحد، ومن هذه  وتتعدد اتجاهات المدرسة التجریدیة، إال أن هذه

  ..)٢(االتجاهات
 ).الصفائیة -السوبر ماسیة(التجریدیة السوبر ماتیة  - ١

 ).الحروفیة(التجریدیة األبجدیة  - ٢
 .التجریدیة الحركیة - ٣

 .التجریدیة التعبیریة - ٤

 .التجریدیة وخداع البصر - ٥

 .التجریدیة اإلیجازیة - ٦

 .التجریدیة الهندسیة - ٧

  أو السوبر ماسیة أو الصفائیة برماتیةالتجریدیة السو..  
لبلوغ غایته من  الفنتلخیص  من مؤسسي هذه المدرسة الفنان مالفیتش وهي تهدف إلى

، ومن فناني هذا االتجاه الفنان ول إلى أشكال الفن الخالصـب جدیدة للوصـاستحداث أسالیو الصفاء 
  .فرانك ستیال

                                                             
)3(  
)4( -  
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 الحروفیة( األبجدیة التجریدیة..(  
  .بتوظیف الحروفیة في التشكیالت المجسمة الحروفیة تجریدیةال اهتمت

 یةحركالتجریدیة ال..  

وقد تمیزت أعماله بالتوازن بین ) ألكساندر كالدر(ومن أشهر فناني المدرسة التجریدیة الحركیة 
الرقائق المعدنیة المستخدمة المتصفة بالنعومة والرقة مع الفراغ الذي اتسم في أعماله بالحركة 

  .یقاعیة واالنسجامواإل

 یةتعبیر التجریدیة ال..  

تتمیز منحوتات االتجاه التجریدي التعبیري بأنها نابض بالتعبیر ومفعمة بالحیویة، ومن رواد 
فناني هذا االتجاه الفنان هنري مور، والذي جعل من الكتل الصخریة المصمتة نسقًا عضویًا تعبیرًا 

  .نابضًا بالجمال والحیویة

  ع البصروخداالتجریدیة..  

وخداع البصر من خالل أعمال الفنان فیكتور فازاریلي الذي جمع التجریدیة عرف اتجاه 
بل جمع في مجسماته بین التسطیح االیهامي لجسم الكتلة من .. بین العمل المسطح والمجسم

  .خالل التدرجات اللونیة المستخدمة والتي تكسو الكتل النحتیة المجسمة

  اإلیجازیةالتجریدیة..  

اإلیجازي بعملیات التبسیط واالختزال للتشكیالت النحتیة، التجریدي ویهتم فنانو هذا االتجاه 
حیث یعبر الشكل بأقل دالالت ممكنة عن مضمونه، ویتمیز هذا االتجاه بالرمزیة، وقد 

  . تمیزت أعمال برانكوزي بالتبسیط واالختزال

  

  

 التجریدیة الهندسیة..  

یات األشكال الهندسیة في أداء فني ریاضي ظهر من خالل المذهب على نظر  هذا االتجاه عتمدیو 
وقد انتشرت أعمال هذا  .الهندسیة بنائیةالذي أطلق على األعمال الفنیة ذات ال يالبنائي التركیب
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وجماعة الفن الحقیقي وجماعة الحقائق الجدیدة وجماعة المربع " دي ستیل"جماعة  االتجاه مع
   .ة االتجاه الجدیدـد وجماعـرة وجماعة التجریـوالدائ

  وهي موضوع البحثالتجریدیة العضویة..  

یعتقد فنانو هذا االتجاه أن وراء المظهر الخارجي لألشیاء الطبیعیة توجد بعض الصفات األساسیة 
لجوهر الشكل تكسبه قوة أو وجودًا متأصًال یتمثل في األشكال الحیة وعلیهم بحث الجانب العضوي 

جرید النماذج من الزوائد العضویة كي یستخلصوا األشكال الحقیقیة التي یمكن لكي یتسنى لهم  ت
هنري مور وبیكاسو : ، ومن أشهر فناني هذا االتجاه الفنانینأن یستنبط منها الروح الكامنة فیها

 .وأنطوان بفنسر وغیرهم

الف الخامة وبرغم وحدة الطابع الذي یسود تلك األعمال أال وهو الطابع التجریدي إال أن اخت
والفكرة وأسلوب التناول وشخصیة الفنان كل ذلك جعل هناك تفرد واضح في األعمال، كما اتسم كل 

  . عمل بكیان متفرد من حیث الثبات والرسوخ أو الحركة، من حیث الصالبة أو الخفة

  ..النظام العضوي في التشكیل النحتي

  ..النظام العضوي

عـــه اهللا ســـبحانه وتعـــالى مـــن إنســـان وحیـــوان وطیـــر ونبـــات كـــل مـــا أبد"یتمثـــل النظـــام العضـــوي فـــي 
الــخ، حیــث تتســم بالحركــة والحیویــة واالنســیابیة والمرونــة فــي عالقاتهــا وأبعادهــا، ... وكائنــات بحریــة 

وینطوي مفهوم الـنظم العضـویة علـى تنویعـات الـنظم الخارجیـة للعناصـر الطبیعیـة مـن خـالل خطـوط 
 ٕ یقاعات إلى جانـب البیئـة الداخلیـة المـؤثرة فـي المظهـر والعالقـات ومالمس وألوان وأشكال وفراغات وا

  .)١("التشكیلیة الحرة التي تبدو خارج العنصر

جمع لكلمـة نظـام، والنظـام هـو مـا نظمـت فیـه الشـيء : "في قاموس لسان العرب بأنه) النظم(وتعرف 
  .)٢("من خیط وغیره، وكل شعبة منه وأصل النظام، ونظام كل أمر مالكه

أن تكون العالقات مترابطة على نحو ما تترابط في أي كائن عضوي "مقصود بكلمة نظام هو وال
من إنسان أو حیوان أو نبات، فلیس الكائن العضوي الحي مجرد تجمع من أعضاء وعناصر، 
ولكنه تجمع ورتب على صورة معینة تمكنه من أداء وظیفته، بحیث إذا حدث لهذا الترتیب أن تبدل 

حتمًا تغیر جوهري في حقیقة الكائن، ووظیفته التي یؤدیها، ولیس مثل هذا البناء نتج عن ذلك 
                                                             

)١(  
)٢(  
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العضوي بمقصور على الكائنات الحیة، بل هناك من البناءات الالعضویة ما ترتب أجزاؤه ترتیبًا 
  .)١("یجعلها شبیهة بالكائنات العضویة

ینتمي للكائنات الحیة نباتیة أو كل ما : فیعرفه قاموس أكسفورد بأنه" Organic العضوي"أما لفظ 
  .)٢("حیوانیة، كما یطلق على كل ما هو بنیوي التركیب وینطوي على نظام

والنحت ذو النظام العضوي یتسم بأنه نتاج إحساس الفنان بالعملیات الطبیعیة، فأعمال النحت التي 
ة الطبیعیة، فهي تنقل تتبع النظام العضوي تجمعها مالمح عامة مشتركة، كتعبیر الفنانین عن البیئ

  .الطبیعة عن طریق االستعارة والتشبیه ولیس عن طریق المحاكاة بصفة أساسیة

  ..النظام التجریدي العضوي

  :بمراحل ثالث هيفي هذا النظام یمر الفنان عند تنفیذ عمله 

  .مباشر عن الطبیعة یتجلى في شكل خالص انطباع   -
  .غیر مادیة باطنهعة تعبیر تلقائي ال شعوري غالب ذو طبی   -
  .)٣(تعبیر عن شعور باطني بطئ التكوین، على نحو یكون مقصوداً    -

ارتبط الفنان بالثقافات المعاصرة  فقدمن أهم الدوافع المكتسبة  ة والفكر وفلسفة العصرافوتعد الثق
یر عن تعب"وبذلك فالعمل النحتي یعد  ،المحلیة والعالمیة كخبرة مكتسبة من فلسفة العصر وفكره

، كما یعرف النحت )٤("المادة إلعطائها شكًال ومعنى لتشغل حیزًا في الفراغ الحقیقي الذي نعیش فیه
ذلك النوع من الفن اإلبداعي الذي یعبر عن األشیاء المرئیة والمتخیلة خالل مادة صلبة : "بأنه

، وبذلك یرتبط العمل )٥("نابضة بالحیاة محققة باستخدام الكتل والسطوح والفراغات والضوء واللون
النحتي بشكل ظاهر یتمثل في الشكل الكتلي، والجانب الباطن المشتمل على المعاني والمضامین 

الرجوع إلى الهندسة األولیة لألشكال بوصفها جزئیات من طبیعة "والممثل للمحتوى والذي یمثل 
ة التي تتحدد وفقها ، ویكون المحتوى هو التنظیمات المجرد)١("هندسیة یتماسك بعضها في بعض

أولویات الرؤیة للمشاهد للشكل النحتي، بهدف الكشف عن النظام العام أو القانون المستور وراء 

                                                             
)١(  
)٢( Oxford English Dictionary.   
  
)٤(  
)٥( 

 
)١(  
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ما یتعلق بالنقل من الطبیعة یف)   Elie faure" ( إلى فور"األشیاء، ویقول في ذلك الناقد الفرنسي 
والمقصود  )٢("وتؤكد ارتبسیط ثم تختو لتعرف كیف تنقل ، ینبغي أن تعرف كیف تلخص "

بالتلخیص تلك العملیة البالغیة التي یقوم فیها اإلنسان بقول الكثیر من المعنى في القلیل من 
اللفظ، والتلخیص في  الفن التشكیلي، هو تحمیل أبسط الرموز الشكلیة أكبر المعاني الفنیة، لتأكید 

ٕ المعنى و  المحتوى هو استخالص أو إبراز جوهر وبذلك ف ،ز أهم الممیزات لتحسها العین  الرائیةابر ا
ال یعتمد من " برغم اشتمال الفن الحدیث على بعض الصفات الذاتیة والرمزیة إال أنة . الشيء

 جاذبیته الذاتیة على العناصر الشكلیة بقدر اعتماده على المضمون االنفعالي للموضوعات أو
ض یؤدى إلى تحقیق وحدة شمولیة إن تكامل العناصر بعضها مع البع )٣("األحداث التي یصورها

بل البد من تحقیق نسق  )٤("األجزاء وهى فرادى يیمكن أن تتمثل ف هذا التكامل تنشأ قیمة ال"فمن 
ألعمال الفنیة العظیمة ترینا شیئا نبصره بالعین مع ، وبذلك فاونظام تتبلور من خالله القیم الجمالیة

بعد حد من أالطبیعة إلى  يبحثهم عن الجمیل ف يندركه بالبصیرة، وقدیما مضى الفنانون ف يءش
التناسب، والتماثل، "حدود الرؤیة العادیة ودالالتها االنفعالیة بحثا عن العالمات الشكلیة مثل 

واإلیقاع، واالنسجام البالغ الجمال، وأبدعوا منها أشكاال تنطوي على تنوع وتوافق أفكارهم وقیمهم 
 ،فالفنان هو الذي ینظم ویعید تشكیل األشكال التي تتراءى له )٥("ةوتمیزاتهم المثیولوجیة والعقائدی

فما العالم المرئي إال مخزن صور ورموز یعطیها الخیال مكانة وقیمة نسبیة، حتى یبدو العمل ألفني 
هو الجوهر،  الفنيالعمل  فيوالشكل  .وكأنه صورة حیة تجمع بین وحدة المحسوس ووحدة المعنى

العالقة التبادلیة بین الشكل والمحتوى تعد من القضایا "وان   ،انب الروحيهو الجو هو القیمة و 
أن الشكل الخالص هو جوهر الواقع، وان هناك حافزًا "ن و ومن هنا یرى المفكر  )٦("الحیویة في الفن

تحقق ییدفعها إلى التحول وبذلك  يأ ،یدفع إلى تشكیل الخامات للذوبان في الشكل إلى أقصى مدى
كل ما في العالم هو مزیج من الشكل لكون تحقق الكمال في ذاته یومن ثم  ،لكمال الشك

  .)١("والمادة

لقد ساعدت الحیویة الدینامیة وعالقة الزمان بالمكان واألداة والفكر واالبتكار المنطلق من 
لى شكل مبتكر یتضمن القیم الجمالیة إلوصول لعناصر التشكیل  يجمالیة نتجت عن تجوید ف

 تركیب عمل فني ذي أبعاد زمانیة ومكانیة مرتبطة بعالقة روحیة حیة مستمرة"ن إوبذلك ف والفنیة،
                                                             

)٢(  
)٣(  
)٤(  
)٥( 

 
)٦(  
  م١٩٩٨، جامعة حلوان، التأمل الصوفي للطبیعة إلثراء الجوانب اإلبداعیة في فن الرسم، كلیة التربیة الفنیة: سعد السید سعد العبد - )١(
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للعمل الفني إلى تبادلیان لتحقیق التعادل والتماسك والقوة في بناء وتشكیل  يتحیل التفكیر األول
ني ویؤكد العقاد أن العمل الف، عمارة الشكل الفني وبذلك یكون التشكیل تعبیر عن محتوى داخلي

لیس مجرد موضوع بعینة بل هو الموضوع من خالل اإلحساس الداخلي للفنان  وهو جوهر ومعنى 
  .)٢("في شكل وأن ما یعجبنا في الشكل لیس إال قدرته على اإلیحاء بالمعنى

، ال من حیث أوالً  ين المضمون هو الذي یولد الشكل ولیس العكس، فالمضمون یأتإ"
ن أیضا وذلك ینطبق على الطبیعة، وعلى المجتمع وبالتالي األهمیة وحسب بل ومن حیث الزم

له في  Symbolولكن الشكل وحدة هو الذي یجعل من اإلنتاج عمال فنیا، فالرمز  )٣("على الفن
ذاته مضمون خاص به ندركه مباشرة من مجرد تأملنا له وانفعلنا به فكأن الشكل یوحي بالمضمون 

ن أي تغییر في الشكل یتبعه تغییر في أعلى ذلك ویتحد به اتحادا عضویا بحیث یترتب 
  .المضمون

تخذ العدید من التي تالفن اكتشاف وتأسیس لعالم جدید من األشكال، ومن هذا المنطلق یعد 
یمكن االستغناء عنها لتمییز  الشكل بالمعنى الحسي وهو ضرورة ال" المعاني والمفاهیم فهناك

للشكل وهو عبارة  یكي، وهذا هو المفهوم الكالسيلبنائالمضمون الحسي، وهناك الشكل بالمعنى ا
ٕ و  هعن قدر من الترابط المنسجم أو المتناسب بین األجزاء بعضها وبعض ویمكن تحلیل في  هخضاعا

، وهو بهذا )٥("للفكرة فیعتبر تمثیالً "أما الشكل  بالمعنى األفالطوني  )٤("النهایة إلي أرقام حسابیة
یلتزم فیها بالحقیقة الطبیعیة أو یبتعد عن تمثیلها مستخدما رموزًا  اً المعنى رمزي قد یستخدم صور 

، وهو الذي یحدد األثر الفني كما )٦("التجلي المحسوس للفكرة"والشكل عند هیجل هو . .مجازیة
االستمتاع بقیم الشكل یقتضي  إن. .جاذبیةال إكسابهیحدد الطریق إلدراك العمل الفني ویعمل على 

فالبد أیضا من األلفة بالعمل واالنتباه الدقیق واالستعانة بالتحلیل النقدي في  بصیرة وجمالیة"
تنظیم عناصر الوسیط المادي، التي یتضمنها العمل وتحقیق "كما أن الشكل هو  ،)١("مختلف الفنون

  .)٢("االرتباط المتبادل بینها

                                                             
)٣( 

 
)٢(  
)٤(  
)٥(  
)٦(  
)١(  
)٢(  
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عادة بنائه من يینحصر هدف الفنان فوبذلك  ٕ جدید، سواء عن طریق  هدم ذلك الشكل الظاهري وا
  .العضویةالتبسیط أو باألسالیب الهندسیة أو 

  ..فن النحت في المملكة العربیة السعودیة

تطورت تقنیات فن النحت منذ القدم إلى یومنا هذا، حیث استخدم فنانو النحت خامات الحجارة "
ستخدام الحدید والعظام واألخشاب والصلصال عن طریق التشكیل بالحذف واإلضافة، ثم لجئوا ال

والبرونز في تجسید أعمالهم النحتیة عن طریق التشكیل بالصب، وحدثت تطورات هامة لهذا الفن 
  .)٣("بتطور العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة

تنوعت مداخل الرؤیة اإلبداعیة للنحات، وأخذ یفكر فیما وراء الطبیعة من قوى وقوانین وكل ما هو "
وتخطى النحات حدود المفاهیم التقلیدیة لفن النحت من "، )٤("مألوفال مادي الختراق كل ما هو 

مفهوم الكتلة الصلبة المصمتة التي یحیطها الفراغ إلى التعامل مع الفراغ باستخدام خامات مختلفة 
أدت إلى التفكیر في تقنیات مستحدثة تمكنه من التعامل مع الفراغ بتلك المفاهیم الجدیدة لفن 

، بل أصبحت أعماًال تتحرك وتنبعث منها النحت الذي لم یع د بالضرورة ثابتًا أو صلبًا أو مصمتًا
  .)٥("األضواء وتصدر األصوات من خالل استخدام التقنیات الحدیثة

ولقد تطورت التقنیات في مجال النحت الرتباطها بخامات مستحدثة لم تكن تستعمل من قبل "
نیات حدیثة لفن النحت تستطیع أن تحول الرؤیة ولكن تطور المفاهیم الفنیة ساعد على وجود تق

الفنیة المرتبطة بالتقنیات الحدیثة إلى مدركات بصریة محسوسة تتفق مع تطورات العصر الذي 
نعیش فیه، وبالفعل تطورت التقنیات الحدیثة بتطور التأثیرات المرئیة التي تحدد مفهوم الشكل في 

أفكار تتشابه مع تكنولوجیا البناء ومنها استخدام "ني إلى النحت البنائي، ثم انطلق هذا التطور التق
األجهزة العلمیة وانتهاء بتحرر الفنان من اختیار أشكاله البنائیة الخاصة والمدركة عن طریق 

، فلم تعد تقنیات فن النحت الحدیث قاصرة على التقالید القدیمة في أسلوب األداء )١("التفكیر

                                                             
)٣( 

 
)٤(  Petersliz: Art in our mes, A pictorial History 1890- 1980, Thomas&Hudson, New York, 1982, 

p.387.  

 
)٥( 

 
)١( R. Faalkner, E.Ziegfek: Art Today, holt rinenart and sinston, inc, 1969, p.470.  



 



 
- ٥٦ - 

 

شتمل على العدید من تقنیات التجمیع والتركیب، وتقنیات اللحام بالحذف واإلضافة، بل أصبحت ت
  .)٢("والصقل، والتقنیات المیكانیكیة والفیزیائیة

والمملكة العربیة السعودیة وبخاصة محافظة جدة حافلة بالمنحوتات المیدانیة فقد ال یخلو 
البیئة جماًال آخر میدان من عمل نحتي، كما یوجد بها المتحف المفتوح والذي یضیف لجمالیات 

وذلك من خالل ما تحمله تلك األعمال من قیم فنیة عالیة مما ینعكس على المشاهد وینمي لدیه 
  . قیمة اإلحساس بالجمال

  ..أنواع فن النحت

  :ینقسم فن النحت إلى أنواع ثالث هي

 .منحوتات هندسیة - ١

 .منحوتات عضویة - ٢

 .)٣(منحوتات تجمع بین الهندسیة والعضویة - ٣

ـــ اء الضـــوء علـــى تلـــك التصـــنیفات وبخاصـــة التصـــنیف الثـــاني والثالـــث بوصـــفهما موضـــوع وســـیتم إلق
البحث من خالل الدراسة والتحلیل لنماذج النحت المیـداني السـعودي فـي الفصـول الخاصـة بـذلك مـن 

  :وفیما یلي نماذج من أعمال النحت المیداني بالمتحف المفتوح بجدة.الرسالة

           
  )٢١(شكل                                    )        ٢٠(شكل 

                                                             
)٢( 

 
)٣( -.  
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  )٢٣(شكل )                                  ٢٢(شكل 

  

    
  )٢٦(شكل                )         ٢٥(شكل )                        ٢٤(شكل 
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  )٢٩(شكل      )                  ٢٨(شكل )                        ٢٧(شكل 

             

           
  )٣٢(شكل                   )      ٣١(شكل                      )      ٣٠(شكل 

             
  )٣٥(شكل )                               ٣٤(شكل )                                  ٣٣(شكل 
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  )٣٨(شكل )                       ٣٧(شكل              )                 ٣٦(شكل 

  

      

  )٤١(شكل )                       ٤٠(شكل )                              ٣٩(شكل 
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  الخامسالفصل 
  دراسة تحلیلیة لنماذج من النحت العضوي المیداني 

  :لدى الفنانین العرب واألجانب
  
  

  ..مقدمة
ارتبــاط التجریــد العضــوي بالنحــت المیــداني فــي الفصــل الثالــث الــذي تحــددت فــي بعــد التعــرف علــى 

تنـــاول خصــــائص وأنــــواع النحــــت المیــــداني مــــع تعریــــف فــــن النحــــت الحــــدیث وفــــن النحــــت المیــــداني 
باإلضــافة إلــى التعــرض لــبعض العوامــل األساســیة التــي یجــب مراعاتهــا فــي التشــكیل المیــداني وهــي 

صرحي للتعرف على خصائص التشـكیل النحتـي المیـداني الـذي تتمثـل فـي العامل البیئي والجمالي وال
البعــد النفســي والجمــالي واإلبــداعي ثــم قامــت الدارســة بتوضــیح العالقــة بــین التجریدیــة والعضــویة مــن 
خــالل نشــأة المدرســة التجریدیــة والنظــام العضــوي فــي التشــكیل النحتــي مــع التعــرف علــى االتجاهــات 

، فسوف تتناول الدارسة بالتحلیـل لـبعض مختـارات مـن أعمـال الفنـانین العـرب المختلفة للفن التجریدي
  .واألجانب حتى تظهر قیمة العضویة التجریدیة في النحت المیداني

  
  ..الفنانین العرب في النحت العضوي مختارات من أعمال

  
جال النحت وفیما یلي تتعرض الدارسة بدراسة وتحلیل نماذج من أعمال بعض الفنانین العرب في م

  ..یداني القائم على التجرید العضويالم
  

 )٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢(ل اشكأ. ربیع األخرس :الفنان السوري -أ 

 )٤٨، ٤٧( يشكل. شفیق مظلوم: الفنان السعودي - ب 

 )٥٠، ٤٩( يشكل. صالح طاهر :الفنان المصري -ج 

 )٥١(شكل . ضیاء عزیز :الفنان السعودي - د 

 )٥٢(شكل . طارق زبادي :الفنان المصري - ه 

 )٥٤، ٥٣( يشكل. عبد الحلیم رضوي :الفنان السعودي -و 

  )٥٥(شكل . عبد اهللا عبد اللطیف آل عبد اللطیف :الفنان السعودي - ز 
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  سوري  -ربیع األخرس: الفنان  -أ
  

 
  .یوضح الفراغ كقیكة فنیة للتواصل بین الجملین من خالل الشد الفراغي) ٤٢(شكل 

  

           
  .یوضح الجمل اآلخر من األمام) ٤٤(شكل .      مامیوضح الجمل من األ) ٤٣(شكل 

ساهم الفنان التشكیلي ربیع األخرس بما لدیه من إمكانات تشكیلیة وقدرات عالیة في تجمیل الكثیر 
من میادین مدینة جدة بعناصر تشكیلیة نحتیة مستلهمة من مفردات الحیوان تارة ممثًال في عنصر 

  .وجمالهاالجمل وأخرى في الخیول برشاقتها 
ولقد قدم حلوًال تشكیلیة ذات صفة جمالیة تجمع بین هیئة العنصر والحلول التشكیلیة ودور الشد 

  .الفراغي في استكمال مسارات الرؤیة
فنراه وقد صاغ عناصره بتوازن دقیق بین التشكیل الكتلي والفراغات الفضائیة التي تمیزت بها 

ي صبغت بها أعماله وأضحت إحدى مفرداته أعماله وصارت إحدى الصبغات التشكیلیة الت
  .االبتكاریة
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  .نحت میداني مستلهم من الخیل) ٤٥(شكل 

  

  
  .نحت میداني مستلهم من الخیل) ٤٦(شكل 

  
یترجم هذا العمل الفني إحساس الفنان بقیمة الفراغ كعنصر أساسي لتكوین العمل النحتي من 

داخلي والخارجي في إیقاع منتظم، حقق االتزان بین خالل تقسیم العمل إلى أجزاء یحیطها الفراغ ال
  .الكتلة والفراغ في منظومة تشكیلیة لها بعد تعبیري
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  سعودي  -شفیق مظلوم: الفـنـان  -ب
  

       
  
  
  
  

شارك شفیق مظلوم رحمه اهللا الفنـان الراحـل عبـد الحلـیم رضـوي فـي تنسـیق المواقـع األولـى فـي 
ف مــن حیــث أســلوب التشــكیل عــن الفنــان رضــوي، إال أن هــدف هـــ، وقــد اختلــ١٣٩٣جــدة منــذ عــام 

، حیث كانا یهدفا إلى تحقیق الجمال   .االثنین كان واحدًا
لقـد اســتخدم شــفیق مظلـوم نفایــات محلیــة مــن بقایـا الحدیــد وألــواح الصـاج بهــا دوائــر مقصوصــة 

. التـي یریـد أن یعبـر عنهـاذات أقطار متباینة لتزداد رقة وشـفافیة، ویعیـد الفنـان تشـكیلها لتخـدم الفكـرة 
والعمــل عبــارة عــن تشــكیل بنفایــات الحدیــد الخــردة، وقــد ســیطر علــى العمــل األشــكال الدائریــة وشــبه 

  .الدائریة مما حقق قیم التناغم والتردید واالنسجام
والعمـــل ككـــل حقـــق إیقاعـــًا جمالیـــًا متناغمـــًا مـــع البیئـــة المحیطـــة بـــه مـــن حیـــث جمالیـــات اللـــون 

  .لیة التي تمیزت به أعمالهوالصیاغة التشكی
وقــد تمیــزت أعمالــه وكأنهــا نســیجًا جمالیــًا واحــدًا مــن حیــث التقنیــة والخامــة المنفــذة بهــا وأســلوب 

  .لذلك فإن ما ینطبق على شكل ینطبق على بقیة أعماله.. التنفیذ

حدید ، شفیق مظلوم، میدان البیعة): ٧( يشكل
، جنوب قصر خردة ملون بلون التركواز

  .الحمراء مع شارع األندلس، جده

حدید ، شفیق مظلوم، میدان البیعة): ٨( يشكل
، جنوب قصر التركوازخردة ملون بلون 

  .الحمراء مع شارع األندلس، جده
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  مصري -صالح عبد الكریم: الفنان: جـ
  

  
  .خردة، المتحف المفتوح بجدهصالح عبد الكریم ، عمل مركب، حدید ) ٤٩(شكل رقم 

  
  .صالح عبد الكریم ، عمل مركب، حدید خردة، المتحف المفتوح بجده) ٥٠(شكل رقم 

عـــرف الفنـــان التشـــكیلي المصـــري صـــالح عبـــد الكـــریم بتوظیفـــه للحدیـــد الخـــردة فـــي إنتـــاج مشـــغوالته 
نـه أضــاف إلـى الخــردة النحتیـة، ویعـد أبــرز مـن عـالج النحــت المباشـر ببقایـا المســتهلكات المعدنیـة، أل

مرونة وحیویة تعبیریة لم یسبقه إلیها أحد، حیث تمیزت أعمالـه بالجانـب التعبیـري واالنسـجام واالتـزان 
فــي موضــوعاتها، منســجمة فــي تجریــداتها، تعكــس بــذلك خیــاًال غنیــًا للفنــان وخاصــة فــي ربــط الفنــان 

ن العمل، ومن أهـم أعمالـه میـدان بعینه الصفة التشریحیة، والقطعة المستخدمة في تشكیل كل جزء م
  .الصاروخ والسنابل وبعض األعمال في المتحف المفتوح مثل صرخة وحش
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  سعودي -ضیاء عزیز ضیاء: الفـنـان : د
  

  
  .ضیاء عزیز ضیاء، حلم اإلنسان، برونز): ٥١(شكل 

كان ضیاء عزیز من أوائل الفنانین السعودیین الذین تعاونوا في تنسـیق میـادین جـدة وتجمیلهـا، وكـان 
  .سیشهد میدان مطار الملك عبد العزیز أجمل أعمال الفنان ضیاء ولعله أضخمها
، "عبــاس بــن فرنــاس"اســتوحى الفنــان فكــرة الطیــران األولــى مــن محاولــة الطیــران األولــى التــي قــام بهــا 

  . م مع القاعدة لیوضع في میدان مطار الملك عبد العزیز بجدة٣٢مقدرًا له أن یكون ارتفاعه وكان 
حقـــق الفنـــان التعبیـــر فــــي العمـــل مـــن خــــالل رفـــع رأس الطـــائر وتطلعـــه إلــــى األفـــق البعیـــد والحركــــة 
االیهــامي لجنــاح الطــائر والتــي أكــدها باســتخدام الخــط االنســیابي المــرن فــي تشــكیله الــذي جمــع مــن 

م الطــائر فــي الــراس والجنــاحین والســاقین االنســانیة فــي تكــوین رمــزي للقــوة والتحضــر لالنطــالق، جســ
وعــن عالقــة الكتلــة بــالفراغ فقــد حقــق الفنــان طابعــًا جمالیــًا یتنــاغم فیــه كــل مــن الفــراغ المتخلــل لكتلــة 

  .الشكل والفراغ المحیط به
  .مصري -طارق زبادي: الفـنـان  -هـ
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  .ادي، متحف جدة المفتوح، حجرطارق زب): ٥٢(شكل 

  
العمل عبارة عن كتلة مصمتة من الحجر، تحتوي على العدیـد مـن القـیم الجمالیـة، منهـا تنـاغم الكتلـة 

  .والتردید واإلیقاع الناتج عن تكرار الشكل الكروي الذي یتكون منه العمل الفني
إلــى تنــاغم جمــالي أملــس،  والشــكل یتســم بنعومــة الكتلــة حیــث أحــال الفنــان الحجــر بصــالبته وقســوته

  .یتنامى وفق منظومة جمالیة تحقق االتزان
  
  .سعودي -عبد الحلیم رضوي: الفـنـان  -و
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  .عبد الحلیم رضوي، نحت میداني، تجرید لطائر النورس، المتحف المفتوح بجدة): ٥٣(شكل 

  ..تحلیل
  

نــوع فــي األحجــام ممــا حقــق فقــد اســتخدم الفنــان تجریــد طــائر النــورس، وأكــد مــن خــالل التوزیــع علــى ت
ایقاعـًا حركیـًا متناغمـًا تـارة بـین الزوائـد التـي تعلـو وتهـبط تبعـًا لتنـوع الحجـوم، وتناغمـًا آخـرًا فـي الخـط 

ولقــد اهــتم الفنــان بتحقیــق التــوازن فــي العمــل مــرة بــین الكتــل .. المحــیط المتمثــل فــي نهایــات األشــكال
والعمـل رؤیــة تشــكیلیة .. لمفــردة ولونهـا وتنــوع حجمهــاوالفراغـات التــي تتخللهـا، ومــرة اخــرى فـي ثبــات ا

  .مبتكرة مستلهمة من المفردات التراثیة التقلیدیة
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  .عبد الحلیم رضوي، منحوتة): ٥٤(شكل 

   ..تحلیل
أمــا هـــذه الرؤیـــة التــي یغلـــب علیهـــا أســـلوب التوریــق والتـــي تخـــدم بــدورها وظیفـــة العمـــل، فقـــد   

مة مـــن عنصـــر النبـــات مـــن خـــالل تلـــك التشـــكیالت اإلیقاعیـــة التـــي تناغمـــت وریقـــات العمـــل المســـتله
تكسوها، كما تناغمت كذلك الوریقات المفتوحة مع وریقـات النبـات المغلقـة مـع قمـة العمـل والتـي تبـدو 

  .وكأنها تاجًا یتوج العمل
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  .سعودي -عبد اهللا عبد اللطیف العبد اللطیف: الفـنـان  -ز
  

  
  

سم، ٧٠× م٢,٥× م٥,٥مجسم عمل الجامعة، رخام طبیعي أبیض، : لطیف العبد اللطیفعبد اهللا عبد ال) ٥٥(شكل 
  .جامعة الملك سعود بالریاض

  
  ..تحلیل

یتسـم مجســم جامعــة الملــك ســعود بالریــاض برقــة ونعومــة ینــدر تحقیقهــا حیــث أحــال الفنــان كتــل 
شــد تعبیــرًا عــن العلــم الرخــام الصــلب إلــى تعبیــر شــاعري حــالم، ولقــد اســتخدم جزئیــة مــن مفــردة القلــم أ

والمتأمــــل لهــــذا العمــــل یعتبــــره ترجمــــة صــــادقة لفنــــان مــــؤمن .. والثقافــــة، ومســــتلهم مــــن القــــرآن الكــــریم
  .برسالته
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  ..دراسة تحلیلیة لنماذج من النحت العضوي المیداني لدى الفنانین األجانب: ثانیاً 
ویة إلظهــــار قیمــــة العضــــتتنــــاول الدارســــة بالتحلیــــل بعــــض مختــــارات مــــن أعمــــال الفنــــانین األجانــــب 

  ..التجریدیة في النحت المیداني
  

  ..ومن هؤالء الفنانین
  

 ٥٧، ٥٦( يشكل. الكسندر كالدر(  
 ٦٠، ٥٩، ٥٨(ل اشكأ. أي دست( 

 ٦١(شكل . بوتشیوني( 

 ٦٣، ٦٢( يشكل. كوفاكس(  
 ٦٧، ٦٦، ٦٥، ٦٤(ل اشكأ. هنري مور(  
 ٦٨(شكل . هولمان (  
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  ).م١٩١٨( الدرألكسندر ك: الفـنـان 
  
  

       

  

  

  ..تحلیل
یحتوي هذا العمل الفني على ثالث قطع معدنیة غیر منتظمة الشكل مثبتة مـن الخلـف بقطـع معدنیـة 
أشـــبة بالمواســـیر تجمـــع الـــثالث قطـــع المعدنیـــة فیمـــا بینهـــا وتجعلهـــا شـــبة متقاربـــة لتكـــون فـــي مجملهـــا 

إحـدى القطـع . لـف فیـه كـل قطعـة عـن األخـرىحتى أن ارتكازهـا علـى األرض تخت. العمل الفني ككل
أقـرب إلــى المثلــث الممتـد إلــى أعلــى ولكــن ینفـرج خطیــة الجــانبین العلــویین إلـى الخــارج قلــیًال فیكونــان 

وقد ثبتـت هـذه القطعـة مـن الخلـف فـي . ضلعان لمثلث آخر ولكن في وضع معاكس للمثلث األصلي
المسامیر علـى شـكل مربـع فـي منتصـف هـذه  المواسیر المعدنیة المثبتة عن طریق صفین من رؤوس

والقطعـة الثالثـة أقـرب فـي . القطعة، أما القطعة الثانیة ذات شكل أقرب إلى السمكة ترتكـز علـى ذیلهـا
تشــكیلها إلــى القطعــة الثانیــة وترتكــز بــنفس ارتكازهــا ولكنهــا ذات حجــم أكبــر منهــا والقطعتــان مثبتتــان 

معدنیــة التــي تجمــع الثالثــة أشــكال مــع بعضــها عــن طریــق بــنفس تثبیــت القطعــة األولــى فــي القطعــة ال

لیونة التوازن، كورنیش : رألكسندر كالد): ٥٦(شكل 
 .دهالمتحف المفتوح بجالحمراء، 

لیونة التوازن، كورنیش : ألكسندر كالدر): ٥٧(شكل 
 .دهالمتحف المفتوح بجالحمراء، 
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هـذا العمـل الفنـي مـدهون بلـون یمیـل إلـى اللـون . المسامیر التي تظهر رؤوسها مـن واجهـة كـل قطعـة
األحمـر المائــل إلــى البرتقـالي وهــي مــن ســمات أعمـال ذلــك الفنــان، إن العمــل الفنـي بــرغم تكوینــه مــن 

رتفاعــًا ولونــًا إال أنهــا تعطــي إحساســًا بالبهجــة والتبــاین الســطحي ثالثـة أجــزاء متآلفــة شــكًال ومســاحة وا
حیث تختلف االتجاهات كما أن الخط الخارجي لكل مفردة یتناسق تمامًا مع مثیلتهـا ممـا تجعـل عـین 
الرائـــي تـــرتبط هـــذه الخطـــوط الخارجیـــة مـــع بعضـــها مكونـــة الحبكـــة النحتیـــة التـــي تجمـــع شـــمل هــــذه 

  .في عین الرائي حسًا ورؤیة الخطوط فیتكامل العمل الفني

نظــرًا ألن أعمــال هــذا الفنــان تحتــل األمــاكن المفتوحــة دائمــًا وتظهــر قیمتهــا الفنیــة فــي الهــواء الطلــق 
وذلــــك باســــتخدامه مســــطحات ضــــخمة ذات أشــــكال متباینــــة األمــــر الــــذي یجعلهــــا تتشــــابك خطوطهــــا 

ئیـة، لـذلك فـإن هـذه القطـع مـن الخارجیة مع اإلحساس الواضح بالحركـة إن لـم تكـن حقیقیـة فهـي إیحا
أعمـــال الفنـــان تنفـــرد بهـــذه الخاصـــیة ویتجـــاوب معهـــا الرائـــي مـــن جمیـــع االتجاهـــات، ویشـــكل الفـــراغ 
عنصرًا هامًا فـي الحـس الجمـالي للعمـل، فنجـد الفراغـات رغـم كونهـا نافـذة ولكنهـا حسـب زوایـا الرؤیـة 

ن العمــل مــع الفــراغ الشــامل المحــیط بــه قــد تظهــر جــزءا منهــا نافــذًا وجــزءًا غیــر نافــذ، إلــى جانــب تــواز 
والفراغ الداخلي حیث تتخلله األسطح المكونـة للعمـل الفنـي، وعمومـًا فالقیمـة الجمالیـة فـي هـذا العمـل 
متعـددة األبعــاد مــن حیـث المســاحة والخــط والفــراغ حیـث تتكامــل الرؤیــة التشـكیلیة ویظهــر هــذا العمــل 

دًا عامــًا یشــمل العمــل الفنــي ككــل كمــا فــي اللــون باســتثناء الفنــي شــامخًا ولقــد راعــى الفنــان ملمســًا واحــ
بعض النتوءات الظاهرة وهي رؤوس المسامیر المثبتة لألسـطح الضـخمة التـي أوجـدت تناغمـًا بسـیطًا 

  .     هامسًا في األسطح الثالثة المكونة للعمل الفني
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  .أي دست: الفـنـان 
  

 

  .یش الحمراء، المتحف المفتوح بجدهالجوهر من ذهب، كورن: أي دست): ٥٨(شكل 
عبـر الفنـان عــن الكتلـة فــي هیئـة كــرة مسـطحة سـوداء تعطــي اإلحسـاس بــالمظهر الخـارجي المجهــول 
یتخللها فراغات أخدودیة تحفر فـي قلبهـا لتظهـر لبهـا الكـروي المـذهب، إلـى جانـب الفـراغ الكهفـي فـي 

الظــالل علیــه لیبــرز قلــب العمــل ومضــمونة أســفلها وهــو التقــاء للفراغــات األخدودیــة بظلمتــه وانعكــاس 
وهنالـك الفـراغ النــاتج عـن دوران الســطح العلـوي للكــرة فـي مقابــل نحـت الجــزء اآلخـر ممــا سـبب فراغــًا 
نافذًا عكس الظالل على الجزء العلوي مؤكدًا هو اآلخر جوهر الكرة المضـيء، مـن هنـا نلمـس تنوعـًا 

یمـًا تشـكیلیة مبینـة علـى الظـل والنـور قـد ضـاعفت مـن ثریًا في استخدام الفراغات مما أعطى العمـل ق
  .الرؤیة التعبیریة للعمل، إلى جانب ترابطها مع الفراغ المحیط بها فیساعد على هذه الرؤیة التعبیریة
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  .الجوهر من ذهب، كورنیش الحمراء، المتحف المفتوح بجده: أي دست): ٥٩(شكل 

لتعامـل الفنـان مـع الشـكل الكـروي وبالتـالي أصــبحت كمـا اتصـفت األسـطح بحـدود منحنیـة لینـة نتیجـة 
نقالتها هادئة تسمح للتنقل من سطح آلخر بهدوء وقد أثرت هذه المعالجة للسطح علـى منطـق الخـط 
فــي معالجــة العمــل ممــا جعــل للقــوس والخــط المنحنــي األهمیــة األولــى علــى بــاقي الخطــوط وبالتــالي 

ممـا . مـن الخـارج إلـى الـداخل لتصـل إلـى الجـوهر أحتـوى العمـل علـى مسـاحات منحنیـة ملسـاء تتـدرج
ویلعـب الخـط . أكسب العمل رشاقة وتنغیمًا أعتمد على هذا التدرج المساحي والظلـي فـي نفـس الوقـت

دورًا أساسیًا في هذا العمل، فهناك خطـًا محیطیـًا یمیـز الكتلـة العامـة للعمـل وال ینفصـل عـن الخطـوط 
لتشــكیالت والفراغــات داخــل العمــل وخارجــه متمــثًال فــي القاعــدة الداخلیــة بــل یمتــد فــي لیونــة محــددًا ا

أمـا الخطـوط الداخلیـة . التـي تعكـس لیونـة العمـل لكونهـا هـي األخـرى شـبة كرویـة یرتكـز علیهـا العمـل
والمرتبطــة بــالخط المحــیط فهـــي جمیعهــا خطــوط منحنیـــة تؤكــد الحــدود المحیطـــة فــي منطــق التنـــاغم 

حركــة هادئــة ملیئــة بــالحس الحیــوي، وبــالرغم مــن وجــود عالقــات المتــدرج، ممــا أكســب العمــل الفنــي 
خطیــة داخلیــة تتمثــل فــي الحــدود الناقلــة بــین مســاحة ومســاحة إال أن فاعلیــة هــذه الخطــوط الداخلیــة 
تــتلخص فــي التــدعیم للخــط المحــیط الشــامل إلــى حــد أننــا ال نراهــا إال فــي ســیاق ذلــك الخــط المحــیط 

  .ته ومضمونهالشامل متناغمة معه ومؤكدة لحرك
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  .الجوهر من ذهب، كورنیش الحمراء، المتحف المفتوح بجده: أي دست): ٦٠(شكل 

  
كمــا یلعــب الملمــس العــام لهیئــة العمــل دورًا أساســیًا فــي التعبیــر حیــث یتحقــق ملمــس هــذا العمــل مــن 

رجـة صفة األسطح حیث تلعب النعومـة التـي تعكسـها خامـة البرونـز دورًا أساسـیًا فـي إكسـاب الكتلـة د
مــن النــور كســمة عامــة فــي قلــب العمــل إال أن اللــون األســود الــذي أعطــاه الفنــان للعمــل مــن الخــارج 
ســاعد علــى اســتقطاب الظــالل وتلــك الفراغــات وتــدرجاتها أیضــًا أســهمت فــي إعطــاء درجــة مــن الظــل 

وء تزیــد مــن كثافتهــا فــي منــاطق ونستشــعر فــي المنــاطق األخــرى لمعانــًا وبریقــًا یحكمهــا فــي ذلــك الضــ
  .الطبیعي أو الصناعي وقربها أو بعدها منه

یقاعاتهــا الموســیقیة تجعــل المشــاهد یســتمتع بــالقیم البصــریة للعمــل وال  ٕ وأخیــرًا فــإن إنســابیة الخطــوط وا
  .تعوق تلقیه لمضمونها الشكلي
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  :بوتشیوني: الفنان

  

  
  .م، برونز١٩١٣، )رؤیة أمامیة وأخرى جانبیة. (رقص في الفراغ): ٦١(شكل 

  

  :  لیلتح

العمـل عبـارة عــن تشـكیل لعنصــر آدمـي یتكــون مـن مجموعـة مــن الكتـل العضــویة المتآلفـة والمترابطــة 
مــع بعضـــها الــبعض مكونـــة هیئــة جمالیـــة تـــوحي بالحركــة والحیویـــة والدیمومــة، كمـــا تبــدو الكتـــل فـــي 

  .ترابط وتألف جمالي یتناغم مع فراغاته التي تحیط به أو تتخلله

  

  

  



 
- ٧٧ - 

 

  .كوفاكس: الفـنـان 
  

  
  .تنوع التشكیل مع زاویة الرؤیة، المتحف المفتوح بجده: كوفاكس): ٦٢(شكل 

  ..تحلیل

فالفنــان قــد یكــون قــد . إن الكتلــة التــي أمامنــا تحــث الرائــي علــى التأمــل طــویًال فــي شــكلها الغیــر مــنظم
یهــام المشــاهد  ٕ قصــد تحریــك الفكــر بواســطة العــین وذلــك مــن خــالل تنویعــة فــي اتجاهــات الخطــوط وا

عــدم وجــود أي تماثــل فــي هــذا العمــل، وذلــك نتیجــة الوضــع المائــل الــذي أختــاره بعــرض هــذه القطعــة ب
الفنیــة ممــا یلفــت انتبــاه الرائــي، ففــي وضــع الكتلــة بهــذه الطریقــة یثیــر انتبــاه المشــاهد لعــدم التــوازن أو 
عطــــاء اإلحســــاس بقــــرب ســــقوطها علــــى األرض نتیجــــة  ٕ ارتكــــاز هــــذه الكتلــــة الضــــخمة علــــى نقطــــة وا

ویتأملنـا للحجـم بشـكل دقیـق مـع إعطـاء الفرصـة لخیالنـا . لضعف نقطة االرتكاز بالنسـبة للحجـم العـام
بتخیل المجسم من الجهة المقابلة نجد أنها تمثـل أو تماثـل العمـل مـن الجهـة األولـى وهـذا یسـاعد فـى 

یل المثـال التعرف على الشكل وخطوطه، وبرؤیة المجسـم أیضـًا مـن الناحیـة الیسـرى وتخلینـا علـى سـب
أن هــذه هــي القاعــدة الفاعلیــة التــي تالمــي األرضــیة فإننــا نجــد التماثــل واضــحًا بــین الجهتــین الیمنــي 

  .والیسرى وكأنها تكرار متقابل أو متماثل إلحداهما
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  .تنوع التشكیل مع زاویة الرؤیة، المتحف المفتوح بجده: كوفاكس): ٦٣(شكل 

متهما واحـدة، كمـا أن تجویـف الكتلـة العـام للـداخل جـاء منـتظم فالزاویة واحـدة وامتـداد الخطـوط واسـتقا
فى كل الجوانب وكأن التجویف قد حـدث نتیجـة لعملیـة ضـغط خـارجي وبشـكل دائـرى قـد انـدفع علـى 
جـزء مــن ســطح هـذه العمــل، أمــا الفـراغ فــى هــذا العمـل فهــو فــراغ مغلـق نافــذ علــى شـكل بیضــاوي قــد 

ف الـذى أحـتفظ بالظـل داخلـه نتیجـة ذكـل التجـوي، كمـا سمح بتخلـل الضـوء فـى وسـط المجسـم المجـو 
أن هــذا الفــراغ البیضــاوى الشــكل ســاعد فــى إمكانیــة رؤیــة جــزء مــن الجهــة المقابلــة للعمــل وهــى التــى 
تمثل القاعدة االفتراضیة التى افترضـناها مـن جهـة الرؤیـة األصـلیة وبالتـالي فهـي تؤكـد تماثـل الخلـف 

د إحســـاس المشـــاهد بعـــدم التماثـــل فـــى أى جهـــة مـــن جهـــات باإلمـــام ولكـــن بشـــكل معـــاكس ممـــا یزیـــ
المجســــم، كمــــا یلعــــب الملمــــس النــــاعم نتیجــــة األســــطح المصــــقولة لخامــــة البرونــــز دورًا فــــى إعطــــاء 

فیشـعر المشـاهد بالثقـل وكأنهـا كتلـة مصـمطة . اإلحساس بضخامة الشـكل إلـى جانـب صـالبة الخامـة
تشــعرنا وكــأن هــذه الكتلــة قــد شــكلت عــن طریــق وأن هــذه الــنقالت الحــادة فــى األســطح . مــن الــداخل

ویتأكـــد ذلــك فـــى الخـــط الخــارجي للهیئـــة والتمثـــل فــى الخطـــوط المســـتقیمة . القطــع بـــأدوات حــادة جـــداً 
  .والمتعامدة بزوایا قائمة ثم انحرافها إلى الداخل مكونة التجویف الدائري فالفراغ البیضاوى الشكل

  
  .هنري مور: الفـنـان 
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  ..تحلیل

عبـارة عــن  –عصـفوران  –فالعمـل الفنـي . هنـري مـور بأسـلوبه فـي تجسـیم أشـكاله مـن الطبیعـة عـرف
بشـكل مسـتمر ومـرن رغـم أن الـنقالت مـن جـزء ) القنطـوري(كتلة ضخمة أنساب فیهـا الخـط الكنتـوري 

ألخـر جـاءت جـادة فـي بعـض األجـزاء، إال أنهـا لـم تلغـي اإلحسـاس باللیونـة فـي اسـتمراریة هـذا الخـط 
أن الخــط الخــارجي یمتــد فــي خــط مســتقیم وحــاد مــا یلبــث أن ینحنــي برشــاقة تجعــل الرائــي ال  یالحــظ

أما الكتلة بشكل عـام فقـد نجـح الفنـان فـي التخفیـف مـن ثقلهـا مـن .. یشعر بحدة تلك الخطوط السابقة
ق خالل الفراغ النافذ المفتوح في وسط الجسـم فكـان بمثابـة متـنفس فـي هـذه الكتلـة، قابلـة تجویـف مغلـ

مواجــه للفــراغ النافــذ الــذي لــم یــتمكن مــن إیصــال الضــوء إال علــى أطــراف ذلــك  –فــراغ أخــدودي  –
التجویف الذي سـاعد فـي إبـراز الجـزء الغـائر مـن المجسـم لیعطـي بعـدًا واضـحًا بـین السـطحین ویعبـر 

وتعبــر الكتلــة عــن عصــفوران فــي الجهــة . الفــراغ النافــذ عــن أحــد أعــین رأس العصــفور مــن كــل اتجــاه
الیمنـــى رأس العصـــفور بمنقـــار صـــغیر مغلـــق ذا جبهـــة مرتفعـــة عریضـــة تنتهـــي بعـــرف مائـــل بخفـــه، 

أما العصفور األخر فهو فـي الجهـة المقابلـة .. ویتضح من أسفل المنقار جزء من عنق وجسد الطائر
كمـا جـاءت الكتلـة .. توضح شكل طائر ذو منقار مفتوح وكأنـه یحـاول االنطـالق ألعلـى –الیسرى  –

علـى األرضـیة بشــكل واضـح فأعطـت اإلحســاس بالثبـات وكـان للمبالغـة فــي حجـم الشـكل أثــره  راسـخة
  .الواضح من لفت االنتباه دون سواه

 

  .جدهالمتحف المفتوح بعصفوران، : هنري مور): ٦٤(شكل 
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إن الفنــان یــرى أن الكتلــة فــي عــالم النحــت فــي صــراع دائــم مــع الفــراغ وفــى حالــة تحــدي لهــذا الفــراغ 
فالكتلــة النحتیــة عنــده هــي تحــدى لهــذا . الــذي یریــد أن یــنقص علیهــا لیجعلهــا ال شــيء لیجعلهــا فــراغ

ــــاع . الفــــراغ هــــي حضــــور للوجــــود فــــي مقابــــل العــــدم ــــة االنطب ــــة بــــه جبلی ... وفــــى هــــذا الجســــم الكتل
الضــخامة والمبالغــة فــي الحجــم مؤكــدًا فــي هــذه الكتلــة العظیمــة المتناغمــة أن العناصــر .. الصــرحیة

وهــو یكشــف عــن هــذا القــانون بشــرحه  ..البســیطة فــي الطبیعــة تحمــل مقــدراتها كــي تتواجــد فــي الفــراغ
وتفصــیلة وتوضــیحه وتكبیــره بمخیلــة حــرة تمامــًا تتعامــل مــع قــانون الكتلــة للعناصــر مــن منطلــق إعــادة 

والعمـل فـي مجملـة متـوازن غایـة فـي  –البرونـز  –الخامـة قویـة مسـتقرة .. تشكیلها وتركیبهـا مـن جدیـد
  .وایا الرؤیةاالستقرار یتفاعل مع المكان ویستقر بصریًا من أي ز 

  

  

  :استراحة: هنري مور

  .جدهالمتحف المفتوح بعصفوران، : هنري مور): ٦٥(شكل 
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التــي یتجلــى بهمــا التعبیــر العضــوي، وأطلــق علــى ) ٦٧، ٦٦(ومــن أعمــال هنــري مــور كــذلك شــكلي 
ویتكون من ثالثـة قطـع منفصـلة، القطعـة الخلفیـة أكبـر حجمـًا مـن القطعـة التـي ) استراحة(هذا العمل 

حســاس قــوي الــذي تشــبه الكتلــة الصــخریة، التــي أكــدتها أمامهــا، وتــوحي الكتلــة بســكونها وصــالبتها بإ
مالمس السطح، والمساحة الفراغیة التي حققت الترابط والتناغم بین أجزاء العمـل، والمسـاحة الفراغیـة 

  .المحیطة بالعمل متجانسة مع الكتلة

د أنهــا رؤیــة تعبیریــة ناضــجة تحمــل مــن التعبیــر أعظمــه ومــن اإلحســاس أجملــه ومــن اإلتقــان مــا یؤكــ
  .خصوبة الرؤیة والتعبیر

وبـــذلك اخـــتص هنـــري مـــور بوجهـــة تشـــكیلیة محـــددة وثابتـــة عـــرف بهـــا، فقـــد استشـــرف منحوتاتـــه مـــن 
تشكیالت الصخور وعالقات الطبیعة بعضها مع بعـض وصـاغ ذلـك فـي قوالـب ال تختلـف كثیـرًا عـن 

  .تلك الرؤى التي تزخر بها الطبیعة الكونیة

ؤیـــة شـــكلیة لتلـــك الكتـــل التـــي ینتجهـــا كـــي تكـــون ذات داللـــة ولقـــد حـــافظ هنـــري مـــور علـــى تحدیـــد ر 
تعبیریة، فقد تعبر تارة عن امرأة وأخرى عن شكل حیـواني وثالثـة عـن دالالت رمزیـة عضـویة تعبیریـة 

  .تتبادل فیها الرؤیة تارة بین الكتلة الممثلة للشكل وأخرى بین الفراغ المؤكد لتلك الكتل

  

  .هولمان: الفـنـان 

المتحف استراحة، : هنري مور): ٦٦(شكل 
 .هجدالمفتوح ب

المتحف استراحة، : هنري مور): ٦٧(شكل 
 .جدهالمفتوح ب
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  .العمر والزمن، المتحف المفتوح بجده: هولمان: )٦٨(شكل 

  
  ..تحلیل

إن العمر والزمن موضـوع عبـر عنـه الكثیـر بشـتى الوسـائل لمـا فیـه مـن مسـاس لقضـیة اإلنسـان ومـن 
  .تلك التعبیرات ما قدمه الفنان هولمان محاولة في توضیح الصورة لهذا المسمى

یـق الممتـد الـذي ال یعـرف منتهـاه وبـذلك فعمر اإلنسان هو قصة مـن قصـص الـزمن وخطـوة فـي الطر 
فقد رمز الفنان للعمر والزمن بكتلتین حلـزونیتین همـا فـي األصـل واحـد تفـوق أحـداهما األخـرى، ومـن 
الطبیعي أن العمل هو المقصود بالكتلة األكبر حجمًا والتي ترمز عن بدایـة حیـاة اإلنسـان والتـي تبـدأ 

لتـي تعتبـر نقطـة انطـالق لرحلـة العمـر ومـن ثـم تمتـد وتنشـر من نقطة المركز المتمثلة داخـل الكتلـة وا
مـــن هـــذه البدایـــة الصـــغیرة ســـنوات العمـــر المتمثلـــة فـــي خطـــوط متراصـــة بشـــكل عرضـــي علـــى الخـــط 
العــریض مندفعــة نحــو الخــارج فــي شــكل حلزونــي منــتظم متلــف حــول نفســه معبــرًا عــن تنــاقص الــزمن 
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ر عــن االتصـال واالســتمراریة فــي سـنوات وأیــام المــر فیـزداد الحجــم لیزیــد فـى التعبیــ. مـع ازدیــاد العمــر
  .وعن الصراع مع هذا الزمن

ثم یندفع ذلك الخـط العـریض المحمـل بخطوطـه العرضـیة إلـى الخـارج فـى لیونـة ومنـدفعًا فـي الفضـاء 
 -دمعـه –لیعود محتضنًا جزءًا من ذلك الفراغ الخارجي من األعلى لیحصره في شـكل شـبه بیضـاوي 

فراغ من األسفل نتیجة رغبته في العودة إلى الكتلة التي انبثـق منهـا مكونـًا قاعـدة لهـا ثم یضیق هذا ال
مسـتمرًا فـي أخـذ دورتـه الحلزونیـة بشـكل عكـس  –الـزمن  –ومن ثم یلتف لیبدأ بتكوین الكتلة األخـرى 

  .مسار الكتلة األولى وذلك یعطینا اإلحساس بالعالقة الوثیقة والصراع الدائم بین الكتلتین

ــــة أعطــــت ك ــــین بطریقــــة تدرجی ــوط العرضــــیة الصــــغیرة والمنتشــــرة مــــن كــــال الكتلت مــــا أن حركــــة الخطــ
فتـوحي للرائــي بالحركـة الفعلیـة وكأنهــا عجلـة تـدور حیــث . اإلحسـاس بالدینامیـة واالســتمراریة والتفاعـل

 تبــدأ دورانهــا مــن الــداخل إلـــى الخــارج تاركــة هــذه الخطــوط ذبذبـــة خفیفــة فــى كــل دورة مؤكــدة عملیـــة
التفاعـــل بـــین القـــوتین كمـــا ســـاهمت خامـــة الصـــلب فـــى امتصـــاص الضـــوء ممـــا ســـاعد فـــي اإلیحـــاء 

  .بالحركة السریعة للكتلة الحلزونیة وكأنها تروس تعلم دون توقف

ولم یؤثر الفرق الكبیر في الحجم بین الكتلتین نتیجـة المتـداد الخـط العلـوي الـذي سـاعد علـى تحقیـق  
ر عــن احتــواء الــزمن للعمــر وأن العمــل طریــق یشــق نفســه داخــل عجلــة التــوازن بــین الكتلتــین كمــا عبــ

  .وبذلك بدا العمل بشكل متزن. الزمن

ـــه مـــن قـــیم خطیـــة نتجـــت عـــن حركـــة الجســـم وعـــن تركیبتـــه  العمـــل ینـــبض بالحیویـــة نتیجـــة لمـــا یحمل
  .الداخلیة المكونة من مجموعات متوالیة من الخطوط

خامــة الصــلب إلــى جانــب التحزیــرات العرضــیة التــي أمــا ملمــس العمــل فهــو خشــن نتیجــة الســتخدام 
  .عملها الفنان على هیئة خطوط تعبیرًا عن األیام والسنین
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  الفصل السادس
  التطبیقات الذاتیة للدارسة

  
  ..تمهید

هــذا الفصــل إلــى إجــراء تجربــة عملیــة كإحــدى خطــوات منهجیــة البحــث ،إلنتــاج  فــي دارســةســعى الت
تخضـع للعدیـد مـن العملیـات الخاصـة باإلعـداد  والتـيالفنیـة المبتكـرة ،  یـةاألعمـال النحتمجموعة من 

الشكل والمفهوم والتعامل مع جمالیـات الخامـة وتقنیاتهـا ومصـادر اإللهـام وفلسـفة الفـن  فيوالتحضیر 
  .وفق التأمل الدقیق للكون

یعــد مصــدرا  الــذيو  بمختلــف مكوناتهــا والــوعيالتشــكیلیة،  اوكنــوز مفرداتهــ رؤیتنــا للطبیعــةوفــى ضــوء 
خاصـة  ،مسـتحدثاسـتلهام العدیـد مـن اإلبـداعات الفنیـة المتنوعـة والمحملـة بطـابع  فيثریا ال ینضب 

لـذلك  روحانیـًا نابعـًا مـن التأمـل الـدقیق للكـون،وأن إبداع بعض االتجاهات الفنیة الحدیثة یعكس بعدا 
ــــت ــــة التطبیقیــــة للبحــــث مــــن خــــال ااســــتلهام أعمالهــــ ةحــــاول الباحث ــــة والتقنیــــة الفنی ل المنطلقــــات الفكری

تلك الرؤیة التأملیـة للكـون بمـا یشـمله مـن عناصـر تخضـع فـي الكثیـر مـن نظـم تكوینهـا المستمدة من 
  .لبحثل، إضافة إلى معطیات الدراسة النظریة إلى النسق العضوي

  
  ..للتجربة الفكريالمنطلق : أوال 

التأمــــل الكـــوني الحافـــل بالعالقــــات ة مـــن یقـــوم علـــى اســــتثمار معطیـــات الدراســـة النظریــــة المســـتلهمو 
   ..ومنها والتشكیالت العضویة

  .للعناصر الطبیعیةالمستمد من النظم البنائیة  النسق العضوي -
  . ي، والممثل للجانب الروحانيبالحدس البصیر  الكونيتأمل النسق  -
یجازها في مجموعة من العالقات التي توحي بجمالی - ٕ   .ات الشكل العضويتجرید الرؤیة الطبیعیة وا
  

  ..للتجربة التقنيالمنطلق : ثانیا 

نحتیــة التــي تتبــع األســلوب التجریــدي فــي صــیاغات تتخــذ إنتــاج مجموعــة مــن األعمــال الویتمثــل فــي 
  .األسلوب العضوي المستمد من التأمل الكوني الدقیق أساسًا لها
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  معطیات الدراسة النظریة للتجربة التطبیقیة للبحث: ثالثاً 
  :ألن موضوع البحث القائم على محورین هما نظراً 

  .تأمل الطبیعة بما تشمله من عناصر قائمة على النظام العضوي: األول
یجاز العناصر في صیاغات عضویة مجردة: الثاني ٕ   .تبسیط وتلخیص واختزال وا

  :كما یلي ..إنتاج األعمال الفنیة فيیمكن أن تفید  التيتحدید بعض المداخل  دارسةأمكن لل

 .ونسق الطبیعةالممثل لقوانین  العضويالجانب 

  .العضویة التأمل الدقیق للنظم واألنساق الكونیة -
  .التلخیص واإلیجاز كإحدى مراحل تحویر الشكل الطبیعي وتجریده -
  .الواحد الفنيالرؤى المتعددة للعمل  -
كســاب فــيیحفــل بهــا الشـــكل  والتــيالقــیم الرمزیــة والتعبیریـــة الوقــوف علــى  - ٕ ها للكتلـــة الطبیعــة وا

 .  النحتیة المنفذة

  
  ..أهداف التجربة التطبیقیة للبحث

  ..ف التجربة التطبیقیة للبحث إلىتهد
  .الكونيقائمة على تأمل النسق  میدانیة یةتشكیالت نحت إعداد -
  .في الطبیعة عضوياستلهام النسق ال -
  .ابع التجریديإنتاج تشكیالت نحتیة میدانیة تجمع بین المؤثر الطبیعي العضوي والط -
  

  ..منهج التجربة التطبیقیة للبحث
  .نحتیة المیدانیةالفنیة ال اإنتاج أعماله في التجریبيالمنهج  ةتبع الباحثت

  ..التاليوستقوم التجربة على النحو 
 العناصـــــر الطبیعیـــــة ذات التشـــــكیالت العضـــــویة فـــــي إنتـــــاج  االســـــتفادة مـــــن دراســـــة وتحلیـــــل

 .المنحوتات المیدانیة البحثیة

 ألعمـــال ل تضــمینها فــي المتضــمنة بالتشــكیالت الكونیــة الســتفادة مــن القــیم الفنیــة والجمالیــةا
  .الفنیة البحثیة
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  ..وذلك بهدف
  .التشكیلیةتنمیة المعرفة بالثقافة  -
  .بالطبیعةدعم الصلة  -
مـــن خـــالل الدراســـات الفلســـفیة المتعلقـــة متـــوازن علـــى أســـاس لقــاء الحضـــارات  ثقـــافيتكــوین وعـــى  -

  .أمل الكونيبالت
ي یمكـــن مـــن خاللهـــا إثـــراء التكـــوین الفنـــ التـــيتنفیـــذها مجموعـــة مـــن العوامـــل  فـــيكمـــا تتبـــع التجربـــة 

  ..على سبیل المثال، منها النحتي
 عامل التكرار.  
 عامل التقویس.  
 عامل التناغم.  
 عامل االستمرار.  
 عامل اإلشعاع .  

  .وكلها عوامل مستخلصة من التشكیل العضوي بالطبیعة
  

  ..ةة الباحثتجـرب
  ).استلهام أعمال فنیة من التأمل الدقیق للكون( إنتاج أعمال تجربة البحث علىوبذلك یقوم 

مــن  مـا تشــمله الطبیعـة مــن عناصـربمثابــة محـاوالت لالنــدماج والتوحـد مــع  وتعـد حالـة تأمــل الطبیعـة
یتفهمهـــا  تـــيالبـــروح وصـــور األشـــیاء الخارجیـــة (خـــالل التأمـــل العمیـــق للكـــون، ذلـــك الكـــون الحافـــل 

، لـذا ١)یشـبع اهتمامـات العقـل والشـعور لكـيإبداعات فنیـة  فيبحریة، ویعید تشكیلها  التخیلياإلدراك 
مـا غـاب عنـا مـن العـوالم أكثـر (الكـون، ذلـك ألن  فـيعلینا أن نحاول بقـدر اسـتطاعتنا تعمیـق النظـر 

سـب طاقاتنـا المحـدودة ، ولـو یكفیه سمعنا وبصـرنا، بح الذيمما نعلم ، ألننا واقفون عند حدود حسنا 
  .٢)كان لإلنسان طاقة أخرى لشاهد الكون أكثر وأكثر

هـو الكشـف عـن أعمـاق الكـون للوصـول إلـى الـنظم  ذو النظـرة التأملیـة للطبیعـةلقد كان هـدف الفنـان 
 الســـعيدائـــم  اإلســالميكــان الفنـــان  الـــذي، اإللهـــيالكامنـــة وراء األشــیاء وبخاصـــة المعنــى  والمعــاني
  .أبهى صورة وأصدق مثال في لتحقیقه

                                                             
١ - BOSANQUET,B: THE LECTURS ON AESTHETIC,LONDON, 1915.  P.62          
٢  -   
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ًا یـدرك مـن خاللـه أبعادهـا دقیقـاالحتیاج إلى عمـق البصـیرة لتأمـل الطبیعـة تـأمًال  من هنا فالفنان دائم
تعكــس  التــيلــدى الفنــان ینبوعــًا ثریــًا یفــیض بالتجــارب اإلبداعیــة  كــونيومغزاهــا، حیــث یمثــل التأمــل ال

داعات المحملـة بالسـكینة والرضـا والصـفاء، والمتمثلـة شـفافیة تلـك اإلبـ فيیبدو  والذياتصالها بالروح 
االســتطراد والتوالــد والنمــو، فالرؤیــة التأملیــة العمیقــة عنــد الفنــان تكســبه نورانیــة یــرى مــن خاللهــا  فــي

أدق دقــائق الوجــود  فــيجــوهر العناصــر الكونیــة بتأمالتــه العمیقــة وتقصــیه لمظــاهر الجمــال المطلــق 
  . إلبداعحیث تتولد عنده القدرة على ا

  ..أعمال الباحثة
 دموع: العمل الفني األول 

  أ، ب، جـ، د) (٧١(الشكل(  

 استلهام من قطرات الندى -تجرید عضوي :فكرة العمل 

 الحجر األردني، كور استانلس ستیل: خامة العمل  
 سم١٥× ٤٠× ١٧٧: أبعاد العمل  

   
ویة تتمتـع بالنمـاء والعطـاء الحافـل یعد النبات منبعًا ثریُا لالستلهام وذلـك لمـا یملكـه مـن عالقـات عضـ

بـــالنظم والقــــوانین لكــــل مــــن یتأملــــه، حیــــث یالحــــظ المتأمـــل لــــه االسترســــال فــــي أوراقــــه والتــــي تــــوحي 
بالتعددیــة والتفــرد وخاصــة حینمــا تحمــل تلــك األوراق بعضــًا مــن قطــرات النــدى كمــا موضــح بالشــكل 

منظـر الجـذاب حیـث اسـتوحت مـن ذلـك ، مما كان له األثر في استلهام الباحثة لهـذا ال)١٧١، ١٧٠(
والتــي یتضــح بهــا ارتباطهــا الشــدید بالشــكل العضــوي المســتلهم ) ١٧٢(شــكل رقــم   -أعمالهــا النحتیــة 

من النبات، فالمتأمل لهذا العمل یالحظ أنه محتفظًا بصـلة قویـة للشـكل الطبیعـي، فقـد تأملـت الباحثـة 
یة تتضـمن االسـتطالة ممـا أضـفى علـى هـذا أوراق النبات المحملـة بقطـرات النـدى فـي عالقـات عضـو 

العمـــل قیمـــًا جمالیـــة مختلفـــة فهـــي تنقـــل الطبیعـــة عـــن طریـــق االســـتعارة والتشـــبیة، لـــیس عـــن طریـــق 
المحاكـــاة بصـــفة أساســـیة، فالمشـــاهد لهـــذا العمـــل یالحـــظ محاولـــة الباحثـــة فـــي التـــأثیر علـــى الخامـــة 

حیـث تحـدت الباحثـة قسـوة الخامـة وأحالتهـا  .وصیاغتها بما یتناسب مـع طبیعتهـا والهیئـة الدالـة علیهـا
إلــى مـــادة طیعـــة ســـهلة التشـــكیل لیجمـــع الشـــكل فـــي النهایـــة بـــین تمثیـــل الهیئـــة العضـــویة للنبـــات ومـــا 

  .یتضمنه من جوانب تعبیریة یلمسها المشاهد
فالعمل في مجمله هو محاكاة للطبیعة تكشف للمشاهد القانون الطبیعـي الـذي یحكـم األشـكال النباتیـة 

لیؤكـد أننـا نسـتطیع أن نسـتمتع تشـكیلیًا بـأدق ... لتي تتنوع وتتناغم في معطیاتهـا التشـكیلیة والبصـریةا
  .وأبسط األشیاء التي تطرحها الطبیعة
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ومن المالحظ أن التنوع فـي الخامـة سـاعد الباحثـة فـي إعطـاء التـأثیرات الطبیعیـة للنبـات خاصـة تلـك 
َا بقطـــرات النـــدى بشـــكل جمعـــت فیـــه بـــین اللیونـــة والقـــوة الكـــرات الالمعـــة التـــي تعطـــي إحساســـًا حقیقیـــ

لألعلـــى معبـــرة عـــن الســـمو ، حیـــث نالحـــظ االتـــزان المتكامـــل للعمـــل ممـــا یعطـــي إحساســـًا باالنـــدفاع 
  .لألعلى

 
  
  
  
  
 

  
  )مصدر االستلهام) (٦٩(شكل رقم 
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  ) مصدر االستلهام) (٧٠(شكل رقم 
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  . أحد أعمال الباحثة) رؤیة أ) (٧١(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٤٠× سم ١٧٧: دموع(

  .أحد أعمال الباحثة) برؤیة ) (٧١(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٤٠× سم ١٧٧: دموع(
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 غموض: العمل الفني الثاني -

  )أ، ب، جـ، د) (٧٤(الشكل  -

 عنصر الشجراستلهام من  -تجرید عضوي :فكرة العمل -

  حجر الریاض: خامة العمل -

  .أحد أعمال الباحثة) رؤیة جـ( )٧١(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٤٠× سم ١٧٧: دموع(

  .أحد أعمال الباحثة) درؤیة ( )٧١(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٤٠× سم ١٧٧: دموع(



 
- ٩٢ - 

 

  )سم١٥× سم ٢٥× سم ٦٠(: أبعاد العمل -
ات ضــالة تعــد الطبیعــة بمثابــة المجــال الخصــب الحافــل بــالقیم الجمالیــة والمفــردات التــي تثیــر عنــد الــذ

اإلبــداع، فهــي مــن أهــم مصــادر االســتلهام التــي تتطلــب منــه التأمــل وتــدقیق الرؤیــة فــي كتلهــا وألوانهــا 
  .لتدفعه إلى تحقیق ذاته من خالل عمله الفني

للتعـــرف علـــى  الطبیعیـــة األشـــكال تلـــك تنظـــیم ونظـــم فـــيتركیـــز التأمـــل  فـــي رؤیـــة الكونیـــةال تمثـــلتو 
فـــي  الفنـــانوهـــذا إنمـــا یســـاعد  داخلـــه، فـــيحركـــة الكـــون وتكمـــن  تـــدیر التـــيالخفیـــة  مكوناتهـــا والقـــوى

لدیــــه اإلحســــاس كمــــا ینمــــى  عناصــــر الطبیعــــة ومــــا تتضــــمنه مــــن قــــیم جوهریــــةبمختلــــف  اإلحســــاس
بداع هفكر  ویثرىوالمشاعر  ٕ   .الفني هوا

الحقیقـي الـذي غایـة المسـعى والجـوهر  إدراك تجلیـات اهللا سـبحانه وتعـالى وتحسـس قدراتـه هـي ولكون
فـإن مـا یبدعـه ، الطبیعـيالنظـام  فـيعمیق نـابع مـن التأمـل  كوني ه كل فنان متأمل ولدیه وعيیقصد
  .مجموعة تأمالت نابعة من الحس والعقل والروحل تعد بمثابة تجسید تشكیلیةل اعممن أ

مـــن خـــالل النســـیج المتنـــاغم مـــن  ةه الباحثـــتـــحقق الـــذيویتضـــح مـــن هـــؤالء األشـــكال اإلیقـــاع الخطـــى 
والمســــتلهم مــــن  ة، والتــــي یغلــــب علیهــــا الطــــابع العضــــويضــــویة الرأســــیة واألفقیــــة اللینــــالعالقــــات الع

  .بكل ما یحتویه من نظم الكونيثلة بالنسق االعالقات الخطیة العضویة الم
الـــدقیق  يهــذه مـــن تلــك العالقـــات العضــویة المتنوعــة بالتأمـــل البصــیر  اأعمالهــ ةالباحثـــ تفقــد استشــف

ال یعـرف إال بـزوال الحجـب، حیـث  والـذيالمحجـوب باألشـیاء،  لخفـياللكون حیث المكاشفة للجـوهر 
وحاجـب وصـوًال إلـى الجمـال  مـاديیناضل الفنان نضاًال فكریـًا وجسـدیًا یـؤدى إلـى إمحـاء كـل مـا هـو 

   .المطلق من خالل معرفة جوهر الكون ونظمه وأسراره
تتخـــذ مســـارات حركیـــة مـــة مجملهـــا عبـــارة عـــن إیقاعـــات خطیـــة ال نهائیـــة متناغ فـــيوهـــذه التكوینـــات 

   .حلزونیة في نماء یؤكد مصدر االستلهام أال وهو عنصر الشجر
  



 
- ٩٣ - 

 

 
  ) مصدر االستلهام) (٧٢(شكل رقم 

  
  

 
  ) مصدر االستلهام) (٧٣(شكل رقم 

  
  



 
- ٩٤ - 

 

  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .أحد أعمال الباحثة) رؤیة أ) (٧٤(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٢٥× سم ٦٠: غموض(

  .أحد أعمال الباحثة) برؤیة ) (٧٤(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٢٥× سم ٦٠: غموض(
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  .أحد أعمال الباحثة) جـرؤیة ) (٧٤(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٢٥× سم ٦٠: غموض(

  .أحد أعمال الباحثة) درؤیة ) (٧٤(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٢٥× سم ٦٠: غموض(
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 الوداع: لثالعمل الفني الثا -

  )أ، ب، جـ، د) (٧٧(الشكل  -

 قرص الشمساستلهام من  -تجرید عضوي :لفكرة العم -

  رخام وأسیاخ نحاس: خامة العمل -
  )سم٤٠× سم ٦٠× سم ٤٠(: أبعاد العمل -

مــن الظــواهر الطبیعیــة الهامــة بالطبیعــة هــي ظهــور الشــمس بأشــعتها القویــة التــي تغمــر جمیــع أرجــاء 
هم مـن الشـمس األرض فتشعرنا بالدفء، لـذلك فضـلت الباحثـة أن یكـون موضـوعها لهـذا العمـل مسـتل

  .وتلك األشعة الذهبیة المنبعثة منها
والمشــاهد لعمــل الباحثــة یالحــظ مــدى التــآلف بــین الخامــات، فلقــد عبــرت الباحثــة عــن قــرص الشــمس 
باستخدام الرخام األخضر ، كما عبرت عن األشـعة المنبعثـة منهـا باسـتخدام مواسـیر نحاسـیة لـتعكس 

نهــا والــذي یغمــر جمیــع أجــزاء األرض حیــث عبــرت مــن خاللهــا عــن مــدى قوتهــا والــدفء المنبعــث م
عن األرض باستخدام دائرة أخرى مـن الرخـام األخضـر  بحجـم أصـغر، وربطـت جمیـع أجـزاء  العمـل 

  .بقاعدة رخامیة مستطیلة، فبدا العمل الفني كقطعة نحتیة واحدة متماسكة
الخامـــات، حیـــث  لقـــد اســـتطاعت الباحثـــة أن تحقـــق األصـــالة فـــي هـــذا العمـــل مـــن خـــالل التنـــوع فـــي

استخدمت خامات طبیعیة لتعكس فكر وفلسفة خاصة، فاستخدمت الرخـام وهـو مـن الخامـات الصـلبة 
، ونالحــظ أنهـــا ضـــاعفت حجـــم  والغنیــة للتعبیـــر عـــن القــوة، حیـــث رمـــزت بـــه للشــمس ولـــألرض أیضـــًا

د الشـمس عــن األرض وذلــك كنایــة عـن مــدى أهمیــة الشــمس فهـي تفیــد األرض والكــون كلــه وال تســتفی
نما سخرها اهللا لخدمة األرض وما علیها من كائنـات، فهـي تمـدنا بالطاقـة والحـرارة والضـوء  ٕ من أحد وا
من خالل أشعتها الذهبیة، ولقد رمزت الباحثة لتلك األشعة باستخدام مواسیر نحاسـیة مسـتقیمة تصـل 

الفصــل  بـین الشــمس واألرض، وهــي تــدل عـن االرتبــاط الشــدید بــین الشـمس واألرض بحیــث ال یمكــن
  .بینهما

والمتأمــل للعمــل الفنــي ككــل یالحــظ مــدى التــرابط الشــدید بــین أجــزاءه، كــذلك یالحــظ اســتخدام الباحثــة 
  .لنوعیة الرخام الخضراء دون أي لون آخر وذلك تعبیرًا عن الرخاء والخیر الذي تحققه الشمس
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  ).مصدر االستلهام) (٧٥(شكل رقم 

  

 
  ).تلهاممصدر االس) (٧٦(شكل رقم 
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  )سم٤٠× سم ٦٠× سم ٤٠: الوداع. (أحد أعمال الباحثة) رؤیة أ) (٧٧(شكل رقم 

  

 
  )سم٤٠× سم ٦٠× سم ٤٠: الوداع. (أحد أعمال الباحثة) رؤیة ب) (٧٧(شكل رقم 
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  )سم٤٠× سم ٦٠× سم ٤٠: الوداع. (أحد أعمال الباحثة) جـرؤیة ) (٧٧(شكل رقم 

 

 
  )سم٤٠× سم ٦٠× سم ٤٠: الوداع. (أعمال الباحثة أحد) رؤیة د) (٧٧(شكل رقم 
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 التوأمان: رابعالعمل الفني ال -

  )أ، ب، جـ، د) (٨٠(الشكل  -

 مستلهم من الطبیعة -تجرید عضوي :فكرة العمل -

  الحجر األردني وأسیاخ نحاس : خامة العمل -
  )سم٢٠× سم ٥٣× سم ١٥٥(: أبعاد العمل -

أثرهـــا  یعــيیمــارس عملیــة روحانیـــة ذهنیــة  فهـــو بــذلكالخلیقــة یستشـــعر عظمــة الخــالق،  فــيتأمــل مال
  .تشكیل النحتيعقالنیًا ویترجمه إبداعیًا من خالل ال

لیســت حركــة عشــوائیة، ولكنهــا حركــة  ة الكــونأن حركــ یــدركیســتطیع أن  الكــونيالمتأمــل للنظــام إن 
قتهـــا قـــد تكـــون متشـــابهة أو غیـــر متشـــابهة مـــع حقی مقصـــودةیحكمهـــا نظـــام محكـــم یـــؤدى إلـــى نتـــائج 

  .الظاهرة
والمتباینـــة قــد تتشـــابه فیهــا عناصـــر الفئــة الواحـــدة مــن حیـــث الشـــكل أو  المختلفــةفالطبیعــة بمكوناتهـــا 

، وبذلك فإن إدراك ماهیة الطبیعة ودراسة مـا تزخـر  الملمس،اللون أو  مـن  بـهولكنها ال تتطابق حرفیًا
، والتعمـــق  دراكهـــا بـــذهن صـــافٍ ٕ  جمـــاليوحـــس  بروحانیـــةفیهـــا بنائیـــات وتراكیـــب تحـــث علـــى تأملهـــا وا
التشـــكیالت النحتیـــة إنتـــاج  فـــيالستشـــفاف القـــوى الروحیـــة الكامنـــة بـــداخلها واســـتلهامها ممـــا یســـاعد 

 فـــيوالخامـــة  الفكـــرمبتكـــرة، خاصـــة وأن مـــدخل اســتلهام الطبیعـــة اآلن یعتمـــد علـــى حریــة ال التطبیقیــة
  .الفنيمحاولة لتحقیق حالة من حاالت الخلق 

بالعناصـــر والمكونـــات التــــي تتطلـــب عمـــق البصـــیرة لكونهـــا حافلـــة بالعالقــــات وجســـم اإلنســـان غنـــي 
  .من تلك العناصر عنصر العظم بأشكاله المتنوعة والمتعددة.. والتشكیالت

ولقـــد اســـتلهمت الباحثـــة مـــن تلـــك التشـــكیالت عملهـــا الفنـــي النحتـــي التـــالي والـــذي یعبـــر عـــن النمـــاء 
یل وتنـاغم یتـوازن بـین أفقیـة العالقـات الخطیـة ورأسـیة واالستطالة التي تخترق عمـق الفضـاء فـي تشـك

  .التشكیل النحتي
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  ) مصدر االستلهام) (٧٨(شكل رقم 

 
  ) مصدر االستلهام) (٧٩(شكل رقم 

  
  
  
  



 
- ١٠٢ - 

 

  
  

     
  
  
  
  
  
  

  .أحد أعمال الباحثة) رؤیة أ) (٨٠(شكل رقم 
 )سم٢٠× سم ٥٣× سم ١٥٥: التوأمان(

  .أحد أعمال الباحثة) برؤیة ) (٨٠(شكل رقم 
 )سم٢٠× سم ٥٣× سم ١٥٥: التوأمان(
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  .أحد أعمال الباحثة) جـرؤیة ) (٨٠(شكل رقم 
 )سم٢٠× سم ٥٣× سم ١٥٥: التوأمان(

  .أحد أعمال الباحثة) درؤیة ) (٨٠(شكل رقم 
 )سم٢٠× سم ٥٣×  سم١٥٥: التوأمان(



 
- ١٠٤ - 

 

 أمل: خامسالعمل الفني ال -

  )أ، ب، جـ، د) (٨٢(الشكل  -

 ن الطبیعةمستلهم م -تجرید عضوي :فكرة العمل -

  الحجر األردني وشرائح النحاس: خامة العمل -
  )سم١٥× سم ٤٠× سم ١٥٧(: أبعاد العمل -

  
مـن خـالل  على مـر العصـور یرى كیف ترجم الفنان الطبیعةسوف التراث البشرى الهائل  فيالمتأمل 

ظهــرت و  ذاهب واألســالیب واالتجاهـات الفنیــة،المــتنوعـت ولقــد للعالقــات والتوافقـات والتباینــات،  كشـفه
والمشـــاعر متضـــمنًا طاقـــات روحیـــة، وذلـــك  بالمعـــاني يءالملـــتناولهـــا الجدیـــد  فـــيالعناصـــر الطبیعیـــة 

 الــذيوجــود الكــون واالنتظــام العجیــب  فــيعالقــات جدیــدة، تكشــف عــن القــوة الكامنــة  فــيالنــدماجها 
  .حدود له ال" قلع"القوة  وهذه" قوة"یمكن تفسیرها إال بأنها  ال التيشتمل علیه، وأسراره الدقیقة ی
 فـيمـن الـذرة المتناهیـة  دقیـق فیـه یتحـرك بحسـاب شـيء كلالكون مبنى وفق هندسة وقوانین دقیقة، ف

 متنــاهيهـذا الوجـود الال إنإلـى السـماء المترامیـة،  وكواكبهـا،الصـغر إلـى الفلـك العظـیم، إلـى الشـمس 
عملیــة نمــو واســتمراریة ، فقــداراألنغــام مضــبوطة التوزیــع، كــل حركــة فیهــا بم متناســقةشــبه بمعزوفــة األ

  .وفق قوانین أزلیة، تتأكد من خالل مفاهیم رئیسیة تحكم الكون وتنظمه تسیرالكون وتجدده 
ــت الباحثــــة طبیعــــة شــــكل األصــــداف واســــتدارتها وحنایاهــــا فكــــان ذلــــك النتــــاج  ومــــن تلــــك الرؤیــــة تأملــ

رابطتین بعالقـات أفقیـة تتنـاغم التشكیلي النحتي المتمثل في كتلتین مستطیلتین مـن حیـث الشـكل والمتـ
  .والتشكیالت الخطیة المحفورة على سطحي الكتلتین المكونتان للتشكیل

  .والتشكیل یجمع بین معني االحتواء والتوأمیة في عالقة جمالیة أشبه بالحنین
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 ).مصدر االستلهام) (٨١(شكل رقم 
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  .أحد أعمال الباحثة) رؤیة أ) (٨٢(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٤٠× سم ١٥٧: أمل(

  .أحد أعمال الباحثة) برؤیة ) (٨٢(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٤٠× سم ١٥٧: أمل(
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 كبریاء: سادسالفني ال العمل -

  )أ، ب، جـ، د) (٨٤(الشكل  -

  .أحد أعمال الباحثة) جـرؤیة ) (٨٢(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٤٠× سم ١٥٧: أمل(

  .أعمال الباحثةأحد ) درؤیة ) (٨٢(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٤٠× سم ١٥٧: أمل(
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 مستلهم من الطبیعة -تجرید عضوي :فكرة العمل -

  حجر أردني: خامة العمل -
  )سم٢٠× سم ٤٠× سم ٥٧(: أبعاد العمل -

نســان وجبــال، وجعــل لكــل شــيء البیئــة  ٕ لقــد جعــل اهللا الطبیعــة غنیــة بكــل مــا فیهــا مــن نبــات وحیــوان وا
والعدیـــــد مـــــن ..... ل واألنهـــــار والصـــــخور والرمـــــال والكائنـــــات البحریـــــة المناســـــبة لـــــه، فخلـــــق الجبـــــا

  .المخلوقات األخرى
ودور الفنــان أن یســتفید مــن معطیــات البیئــة ویســتلهم منهــا أعمالــه الفنیــة، لــذلك فلقــد حاولــت الباحثــة 
اســـتلهام هـــذا العمـــل مـــن أشـــكال الصـــخور  بالصـــحراء ومـــا تســـببه عوامـــل التعریـــة بهـــا مـــن تغیـــرات 

  .ثیرات مختلفة، مما أثرى خیال الباحثة لتنحت هذه القطعة الفنیة المستلهمة من الصخروتأ
  

 

 
 ).مصدر االستلهام) (٨٣(شكل رقم 
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  .أحد أعمال الباحثة) رؤیة أ) (٨٤(شكل رقم 
 )سم٢٠× سم ٤٠× سم ٥٧: كبریاء(

  .أحد أعمال الباحثة) برؤیة ) (٨٤(شكل رقم 
 )سم٢٠× سم ٤٠× سم ٥٧: كبریاء(
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  .أحد أعمال الباحثة) رؤیة أ) (٨٤(شكل رقم 
 )سم٢٠× سم ٤٠× سم ٥٧: كبریاء(

  .أحد أعمال الباحثة) رؤیة أ) (٨٤(كل رقم ش
 )سم٢٠× سم ٤٠× سم ٥٧: كبریاء(
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 تواصل: سابعالعمل الفني ال -

  )أ، ب، جـ، د) (٨٧(الشكل  -

 یعةمستلهم من الطب -تجرید عضوي :فكرة العمل -

  حجر أردني و أسیاخ ستلي ستیل: خامة العمل -
  )سم١٥× سم ٣٥× سم ١٧٧(: أبعاد العمل -

  
  
  
  
 

الوجـــود التـــي تـــوحي باالســـتطالة والنمـــاء و  الشـــكل مجموعـــة العالقـــات المجـــردة الخالصـــة، ایمثـــل هـــذ
، فال المـاديوكینونـة تغـایر الوجـود  واالمتثـالوحالة الحضـور والدیمومـة  الروحي مشـاهد المتقلـب دائمـًا

التـي حققـت تناغمـًا مـع مسـاحات لعالقـات التشـكیلیة ل الممثلـةل یالحظ مجموعـة الخطـوط یشكتلهذا ال
الكتــل المصــمتة، كمــا تناغمــت أیضــًا تلــك التشــكیالت المنفــذة بأســیاخ الحدیــد والتــي تتخــذ صــیغًا مــن 

ضــوي أحــال التبــاین والهارمونیــة تــارة مــع بعضــها الــبعض وأخــرى مــع الخطــوط الممتــدة فــي تشــكیل ع
  .الكتلة الصماء إلى إیقاع جمالي متناغم

كمــا رســـم ذلــك مســـارًا لرؤیـــة العــین حیـــث تمتــد عبـــر الســـیقان الحدیدیــة إلـــى تلــك اإلیقاعـــات الخطیـــة 
  .الغائرة
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 ).مصدر االستلهام) (٨٥(شكل رقم 

  
  

  
 ).مصدر االستلهام) (٨٦(شكل رقم 
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  .أحد أعمال الباحثة) رؤیة أ) (٨٧(شكل رقم 
  )سم١٥× سم ٣٥× سم ١٧٧: واصلت(

 

  .أحد أعمال الباحثة) برؤیة ) (٨٧(شكل رقم 
  )سم١٥× سم ٣٥× سم ١٧٧: تواصل(
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  .أحد أعمال الباحثة) جـرؤیة ) (٨٧(شكل رقم 
  )سم١٥× سم ٣٥× سم ١٧٧: تواصل(

 

  .أحد أعمال الباحثة) درؤیة ) (٨٧(شكل رقم 
  )سم١٥× سم ٣٥× سم ١٧٧: تواصل(

 



 
- ١١٥ - 

 

 
 العلیاء: سابعالعمل الفني ال -

  )أ، ب، جـ، د) (٩٠(الشكل  -

 مستلهم من الطبیعة -تجرید عضوي :فكرة العمل -

  حجر أردني وأسیاخ نحاس: خامة العمل -
  )سم٢٥× سم ٢٨× سم ١٤٧(: أبعاد العمل -

  
  
  

فاصـــیل أمـــا هـــذا الشـــكل فهـــو نتـــاج رؤیـــة تأملیـــة دقیقـــة مـــن الباحثـــة فـــي الجبـــال بمـــا تزخـــر بـــه مـــن ت
وتشــكیالت وعالقـــات تــوحي بالتنـــاغم والتردیــد والهارمونیـــة التـــي تطلــق للعنـــان مســاحات مـــن التعبیـــر 
التشـــكیلي النحتـــي المحمـــل بالنســـق العضـــوي والمتضـــمن علـــى المعنـــى الجمـــالي، حیـــث التنـــاغم فـــي 

  .التشكیالت الخطیة وحلول األسطح وتنوع الرؤیة من زاویة رؤیة إلى أخرى
ـــة مـــن االســـتطالة والنمـــاء، حیـــث حرصـــت الباحثـــة  والتشـــكیل المنـــتج مـــن تلـــك الرؤیـــة ظهـــر فـــي حال

  .لتحقیق حالة من الشموخ ومحاولة الختراق الفضاء الكوني المحیط بالكتلة
التنـــاغم النـــاتج عــــن التـــزاوج بـــین الخامـــات حیـــث الرخـــام بصــــالبته ل یالحـــظ یشـــكتلهـــذا االمشـــاهد لو 

خدمة عـن جـانبي التشـكیل النحتـي والتـي تـوحي بأوتـار آلـة وحجریته التي علیهـا وتلـك األسـالك المسـت
وهـــذا التـــزاوج الجمـــالي بـــین الخامـــات حقـــق التنـــاغم والهرمونیـــة ممـــا أكســـب العمـــل التـــآلف . موســـیقیة

  .والوحدة والترابط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
- ١١٦ - 

 

  
  

  
 ).مصدر االستلهام) (٨٨(شكل رقم 

  

  
 ).مصدر االستلهام) (٨٩(شكل رقم 
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أحد أعمال ) أ العلیاء) (٩٠(شكل رقم 
  .الباحثة

 )سم٢٥× سم ٢٨× سم ١٤٧: رؤیة(

  .أحد أعمال الباحثة) ب العلیاء) (٩٠(شكل رقم 
 )سم٢٥× سم ٢٨× سم ١٤٧: رؤیة(
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  .أحد أعمال الباحثة) جـ العلیاء) (٩٠(شكل رقم 
 )سم٢٥× سم ٢٨× سم ١٤٧: رؤیة(

أحد أعمال ) د العلیاء) (٩٠(شكل رقم 
  .الباحثة

 )سم٢٥× سم ٢٨× سم ١٤٧: رؤیة(
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 شموخ: سابعالعمل الفني ال -

  )، هـأ، ب، جـ، د) (٩٣(الشكل  -

 مستلهم من الطبیعة -تجرید عضوي :فكرة العمل -

  الحجر األردني: خامة العمل -
  )سم١٥× سم ٣٥× سم ٢١٢(: أبعاد العمل -

  
  

واالسـتطالة، غیـر انــه وال یختلـف هـذا الشـكل عـن ســابقه كثیـرًا مـن حیـث تحقیـق قــیم التنـامي والتنـاغم 
یختلف من حیث المعالجة التشكیلیة، فقد اعتمـدت الباحثـة علـى التشـكیل العضـوي التلقـائي وبخاصـة 

  .عن جانبي العمل مما نتج عنه إحساس بالتعبیر الالشعوري بوجود وجه أو اإلحساس بجذع آدمي
ــــذلك فهــــي تحمــــل  مــــن التعبیــــرات وكــــل تلــــك التعبیــــرات إنمــــا نتجــــت بشــــكل تلقــــائي غیــــر مقصــــود، ل

  .والمضامین وجوانب أخرى رمزیة وتعبیریة تختلف دالالتها من شخص آلخر
ولقـــد أطلقـــت الباحثـــة علـــى هـــذا العمـــل النحتـــي اســـم شـــموخ لكونـــه یبـــدو مخترقـــًا للفـــراغ المحـــیط فـــي 

  .استطالة ونماء معبرًا عن حالة من حاالت اإلبداع التشكیلي ومرحلة من مراحل اإلبداع
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  ).مصدر االستلهام) (٩١(شكل رقم 

  

  
  ).مصدر االستلهام) (٩٢(شكل رقم 
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  .أحد أعمال الباحثة) رؤیة أ) (٩٣(شكل رقم 

  )سم١٥× سم ٣٥× سم ٢١٢: شموخ(
  
  
 



 
- ١٢٢ - 

 

       
  
  
  
 

  .أحد أعمال الباحثة) برؤیة ) (٩٣(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٣٥× سم ٢١٢: شموخ(

  .أحد أعمال الباحثة) جـرؤیة ) (٩٣(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٣٥× سم ٢١٢: وخشم(
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  .أحد أعمال الباحثة) درؤیة ) (٩٣(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٣٥× سم ٢١٢: شموخ(

  .أحد أعمال الباحثة) هـرؤیة ) (٩٣(شكل رقم 
 )سم١٥× سم ٣٥× سم ٢١٢: شموخ(
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  :وأخیراً 

والتشـكیلیین علـى اخـتالف  لقد بلغت الطبیعة حدًا كبیرًا من الثراء جعلها محـورًا رئیسـیًا شـغل الفالسـفة
  .مجاالتهم ومذاهبهم التشكیلیة على مر العصور

وكان نتیجة لذلك الثراء كثرة التنـوع والتنـاقض والتنـاغم والتبـاین فـي تفسـیر الطبیعـة بـل والتعبیـر عنهـا 
  .وعن مكوناتها وما تحتویه من عناصر وتشكیالت

فترجمتـــه للطبیعـــة ال تمثـــل شـــیئًا ثابتـــًا  فنجـــد الفنـــان یقتـــرب منهـــا وفـــق عاداتـــه ومســـتوى نضـــجه لـــذلك
جامدًا ال یتغیر بـل هـي كیـان متغیـر طبقـًا للظـروف المحیطـة التـي تشـكل ثقافـة الفـرد وقابلیتـه وقدرتـه 

  .على المالحظة
إن رؤیــة الطبیعــة تتطلــب رؤیــة مدققــة تتأمــل دقــائق الوجــود الســتلهامها فــي التشــكیالت النحتیــة التــي 

  .باحث آلخر ومن فنان آلخر تمتاز بخصوصیة الرؤیة من
ویجب على الباحث تنمیة القدرة على االبتكار بل والرؤیة وفق آلیات اإلبداع وشـروطه والتـي تتطلـب 

ویمكــــن إیجـــاز هــــذه .. خلـــو الــــذهن وتصـــفیته مــــن الشـــوائب حتــــى یـــتمكن مــــن إكمـــال عملیــــة التأمـــل
  :العملیات في

 .تنمیة القدرة على التأمل المقصود -

 .إلدراك النظم الطبیعیة فتح مجال الرؤیة -

 .تنمیة القدرة على التركیز في دقائق األشیاء -

 .تنمیة القدرة النقدیة ومالحظة الفوارق بین األشیاء -

دراك العالقـــات ومالحظتهـــا فـــي المجـــال  - ٕ تنمیـــة القـــدرة اإلبداعیـــة مـــن خـــالل اســـتثارة الخیـــال وا
 .الطبیعي المحیط بالفرد

 .بیئة المحیطة بالفرد والمحافظة علیها ورعایتهاتنمیة القدرة على االنتماء والحب لل -
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  الفصل السابع

  النتائج والتوصیات

  

  :توصلت الدارسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات التالیة

  
  ..النتائج: أوالً 

تعــــد التجریدیــــة العضــــویة مصــــدر مــــن المصــــادر الجوهریــــة فــــي التشــــكیل النحتــــي المیــــداني  .١
 .بالمملكة العربیة السعودیة

وع أســالیب التجریدیــة العضـــویة فــي تشــكیل النحــت المیـــداني یعطــي إیقاعــات متعــددة لهـــا تنــ .٢
 .قیمة فنیة

هنـــاك عالقـــة وثیقـــة بـــین التجریدیـــة العضـــویة وعناصـــر العمـــل النحتـــي المیـــداني مـــن حیـــث  .٣
 .الشكل والمضمون

ة سـاعد تنـوع األسـلوب التجریـدي العضـوي علـى تنمیـة الرؤیـة التشـكیلیة المجسـمة فـي المملكــ .٤
 .العربیة السعودیة

 .أضافت التجریدیة العضویة أفقًا جدیدًا في مجال النحت المیداني .٥

 .ساهمت التجریدیة العضویة في نمو عملیة التأمل لتدوین األعمال النحتیة المجردة .٦

  .كشفت التجریدیة العضویة لألعمال النحتیة في مدینة جدة عن قیمة عنصر الشد الفراغي .٧
  

  ..التوصیات: ثانیاً 

ضـــرورة دراســـة التجریدیـــة العضـــویة كمصـــدر مـــن المصـــادر الجوهریـــة فـــي تـــدریس منــــاهج  .١
 .التربیة في كلیات الفنون بالمملكة

تعمیـــق الرؤیـــة مـــن خـــالل الزیـــارات المیدانیـــة المباشـــرة ألمـــاكن الطبیعـــة كمصـــدر الســـتلهام  .٢
 .التجریدیة العضویة

حتیـة لتجمیـل المیـادین بالمملكـة ضرورة المساهمة مـن قبـل الفنانـات السـعودیات بأعمـالهن الن .٣
 .العربیة السعودیة
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ضــرورة طـــرح موضــوعات فـــي التشــكیل النحتـــي المیـــداني عــن التجریـــد العضــوي مـــن خـــالل  .٤
 .المسابقات الثانویة

ضرورة إلقاء الضوء من قبل اإلعالم المرئي والمسموع على الفنـانین والفنانـات فـي السـعودیة  .٥
 .ولدى أفراد المجتمع السعودي

فــق جدیـدة لتنمیــة الرؤیـة التشــكیلیة المجسـمة خــالل الزیـارات المیدانیــة للمتحـف المفتــوح فـتح أ .٦
 .لتالمیذ وطالب المدارس والجامعات

االهتمــام بمواصــلة التأمــل لعناصــر الطبیعــة الممثلــة بالكشــف عــن المزیــد مــن أســرار الكــون  .٧
 .ذات التجریدیة العضویة

مــل دراســات مســـتمرة أو إصــدار كتــاب عـــن توصــي الدارســة نفســـها قبــل غیرهــا باالهتمـــام بع .٨
 .النحت التجریدي العضوي
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  ملخص البحث

  

  ..عنوان البحث

  "التجریدیة العضویة كمصدر للتشكیل النحتي المیداني بالمملكة العربیة السعودیة  "

  میرفت محمد راشد العوفي:  ةمقدمة من الدارس ماجستیررسالة 
  

بالمملكـة  شف عن جمالیـات العالقـة بـین الشـكل العضـوي وفـن النحـت المیـدانيإلى الك یهدف البحث
دراســــة األشــــكال الطبیعیــــة كمصــــدر فنــــي فــــي مجــــال التعبیــــر  مــــن خــــاللذلــــك و ، العربیــــة الســــعودیة

 .المجسم، بهدف ابتكار مجسمات مجردة میدانیة تقوم على التشكیل العضوي

  

  ..كاآلتية فصول مقسمة بعوتتكون الرسالة من س

  )موضوع الدراسة : ( الفصل األول

عن جمالیات العالقة بـین الشـكل العضـوي وفـن النحـت  في خلفیة هذا الفصل دراسة ةالباحث تعرض
المیداني، ثم عرضت الباحثة أهمیة دراسة الطبیعة كمصدر لالستلهام، كما بینت أهمیـة الكشـف عـن 

  .النظام العضوي في إنتاج المنحوتات الفنیة

نمـــاذج مـــن الطبیعـــة ونمـــاذج أخـــرى ألعمـــال الفنـــانین بعـــض  فـــي هـــذا الفصـــل ةحثـــالبا تثـــم عرضـــ
 فـيمـن ذلـك بتحدیـد مشـكلة البحـث  ةالباحثـ ت، ثـم خلصـالنحاتین والتي یغلب علیها الطابع العضوي

  ..اآلتيالتساؤل 

هـــل مـــن خـــالل الدراســـة والتحلیـــل لنمـــاذج مـــن المنحوتـــات العضـــویة بمدینـــة جـــده یمكـــن استشـــفاف   
قـــیم الجمالیـــة والنحتیـــة التـــي یمكـــن أن تفیـــد فـــي ابتكـــار تشـــكیالت مجســـمة میدانیـــة بالمملكـــة بعــض ال

  العربیة السعودیة؟
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 النظـريهذا الفصل أهداف وأهمیة وحدود ومنهج وخطـوات البحـث بإطاریـه  في ةالباحث تثم عرض  
  .، وأخیرًا عرض لمصطلحات البحثوالعملي

  )الدراسات المرتیطة(  .. الثانيالفصل 

وأوضــحت مــدى التشــابه واالخــتالف وأوجــه  ات الســابقةدراســالفــي هــذا الفصــل  ةالباحثــ توقــد عرضــ
  .االستفادة منها

  )الشكل العضوي في الطبیعة كمصدر للرؤیة الفنیة( .. لثالثاالفصل 

وقـــد اهتمـــت الباحثـــة فـــي هـــذا الفصـــل بتبیـــان أهمیـــة الطبیعـــة بـــین الفلســـفة والفـــن، وذلـــك مـــن خـــالل 
ء بعــض الفالســفة والتشــكیلیین والنقــاد فــي الطبیعــة بهــدف الحــث علــى تأملهــا وتبــین مــا التعــرض آلرا

  .تتضمنه من قیم وعناصر وتشكیالت تثري مجال النحت

ماهیــة الطبیعــة، أهمیــة دراســة الطبیعــة، التــدریب (كمــا تعرفــت الباحثــة فــي هــذا الفصــل علــى كــل مــن 
  .على التأمل الدقیق للطبیعة

 .الحالة العقلیة والوجدانیة في تأمل الطبیعةر كل من كما أوضحت الباحثة دو 

  )التشكیل النحتي المیداني وارتباطه بالشكل العضوي(  ..رابعالفصل ال

  : وفي هذا الفصل ألقت الضوء على

   ًثـــم المیــداني مفهــوم وأنــواع التشــكیل النحتــي المجــرد، مـــع توضــیح لمفهــوم فــن النحــت: أوال ،
ع فــن النحـت، والتـي تنقســم منحوتـات هندسـیة، وأخــرى أسـالیب تشـكیل فــن النحـت، وأنـوا

 .عضویة، وثالثة منحوتات تجمع بین الهندسیة والعضویة

   ًالعالقــة بــین التجریــد والشــكل العضــوي، مــع توضــیح نشــأة الفــن التجریــدي، ثــم مفــاهیم : ثانیــا
 المدرسة التجریدیة، واالتجاهات المختلفة للفن التجریدي، كمـا أوضـحت مفهـوم التجریـد،
والعوامــــل األساســــیة فــــي تشــــكیل النحــــت المیــــداني والعالقــــة بــــین التجریدیــــة 

ثــــم االرتبــــاط الجمــــالي بــــین النحــــت  ،والنظــــام العضــــوي فـــي الطبیعــــة والعضـــویة
فن النحت في المملكة العربیـة  أهمیة أوضحت الدراسة كماالمیداني والبیئة، 

 .السعودیة
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   ًوء علـى أهمیـة التقنیـات الحدیثـة فـي التشـكیل النحت المیداني السعودي، وقد ألقت الض: ثالثا
  .النحتي المیداني

 دراســـة تحلیلیـــة لنمـــاذج مـــن النحـــت العضـــوي المیـــداني لـــدى الفنـــانین العـــرب(  ..خـــامسلالفصـــل ا
  .)واألجانب

: مـنهمو النحتیـة،  العـربوفي هذا الفصل قامت الباحثة بالدراسـة والتحلیـل لنمـاذج مـن أعمـال الفنـانین 
عبــد الحلــیم شــفیق مظلــوم، صــالح عبــد الكــریم، ضــیاء عزیــز ضــیاء، طــارق زبــادي، ربیــع األخــرس، 

 .رضوي، عبد اهللا عبد اللطیف العبد اللطیف

دست،  آرنالدو بومادورو، أي: كذلك دراسة وتحلیل لمختارات من أعمال الفنانین األجانب ومنهم
  .هولمانور، الكسندر كالدر، بوتشیوني، كوفاكس، ماجدالینا، ناعوم جابو، هنري م

  

  .)التجربة التطبیقیة للبحث(  ..دسساالفصل ال

  :یليفیما  ةوجزها الباحثتوتقوم التجربة على مجموعة من المنطلقات 

  .للتجربة الفكريالمنطلق     -أ

  .للتجربة التقنيالمنطلق  -  ت
  .معطیات الدراسة النظریة -جـ

 ينتهـــتمـــنهج التجربـــة التطبیقیـــة، و  أهـــداف التجربـــة التطبیقیـــة للبحـــث ثـــم بتوضـــیح ةالباحثـــ تثـــم قامـــ
، كجـزء مـن التجربـة التطبیقیـة بدراسة وتحلیل األعمال الفنیة الخاصـة بالتجربـة البحثیـة الذاتیـة ةالباحث
  .للبحث

  )النتائج والتوصیات (  ..سابعالفصل ال

  :وقد تحددت فيمن نتائج وتوصیات  ةإلیه الباحث تویشتمل هذا الفصل على ما قد توصل  

  ..النتائج :أوالً 
تعــــد التجریدیــــة العضــــویة مصــــدر مــــن المصــــادر الجوهریــــة فــــي التشــــكیل النحتــــي المیــــداني  .١

 .بالمملكة العربیة السعودیة
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تنــوع أســالیب التجریدیــة العضـــویة فــي تشــكیل النحــت المیـــداني یعطــي إیقاعــات متعــددة لهـــا  .٢
 .قیمة فنیة

حتـــي المیـــداني مـــن حیـــث هنـــاك عالقـــة وثیقـــة بـــین التجریدیـــة العضـــویة وعناصـــر العمـــل الن .٣
 .الشكل والمضمون

سـاعد تنـوع األسـلوب التجریـدي العضـوي علـى تنمیـة الرؤیـة التشـكیلیة المجسـمة فـي المملكــة  .٤
 .العربیة السعودیة

 .أضافت التجریدیة العضویة أفقًا جدیدًا في مجال النحت المیداني .٥

 .نحتیة المجردةساهمت التجریدیة العضویة في نمو عملیة التأمل لتدوین األعمال ال .٦

  .كشفت التجریدیة العضویة لألعمال النحتیة في مدینة جدة عن قیمة عنصر الشد الفراغي .٧
  

  ..التوصیات: ثانیاً 

ضـــرورة دراســـة التجریدیـــة العضـــویة كمصـــدر مـــن المصـــادر الجوهریـــة فـــي تـــدریس منــــاهج  .١
 .التربیة في كلیات الفنون بالمملكة

یـــة المباشـــرة ألمـــاكن الطبیعـــة كمصـــدر الســـتلهام تعمیـــق الرؤیـــة مـــن خـــالل الزیـــارات المیدان .٢
 .التجریدیة العضویة

ضرورة المساهمة مـن قبـل الفنانـات السـعودیات بأعمـالهن النحتیـة لتجمیـل المیـادین بالمملكـة  .٣
 .العربیة السعودیة

ضــرورة طـــرح موضــوعات فـــي التشــكیل النحتـــي المیـــداني عــن التجریـــد العضــوي مـــن خـــالل  .٤
 .المسابقات الثانویة

رة إلقاء الضوء من قبل اإلعالم المرئي والمسموع على الفنـانین والفنانـات فـي السـعودیة ضرو  .٥
 .ولدى أفراد المجتمع السعودي

فـتح أفــق جدیـدة لتنمیــة الرؤیـة التشــكیلیة المجسـمة خــالل الزیـارات المیدانیــة للمتحـف المفتــوح  .٦
 .لتالمیذ وطالب المدارس والجامعات

ر الطبیعــة الممثلــة بالكشــف عــن المزیــد مــن أســرار الكــون االهتمــام بمواصــلة التأمــل لعناصــ .٧
 .ذات التجریدیة العضویة

توصــي الدارســة نفســـها قبــل غیرهــا باالهتمـــام بعمــل دراســات مســـتمرة أو إصــدار كتــاب عـــن  .٨
 .النحت التجریدي العضوي
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  المراجع العربیة و األجنبیة

  :المراجع العربیة: أوالً 

  

،المنظمـــة العربیــة للتربیــة والثقافـــة  لمعجـــم العربــي األساســي الروسا: أحمــد العایــد و آخــرون  .١
  .هـ ١٤٠٨والعلوم ، 

العناصر الطبیعیة كمصـدر السـتلهام معالجـات ملمسـیه وتوظیفهـا تشـكیلیا :" أحمد حافظ حسن .٢
  .م١٩٩٩، ماجستیر، حلوان، "في مجال أشغال المعادن

بیــت االشــتراكي الحــدیث وأثــر ذلــك المجــال الــوظیفي لفــن النحــت داخــل ال: أحمــد حــافظ رشــدان .٣
، ١٩٧٢، رســـالة ماجســــتیر، غیـــر منشـــورة، كلیـــة التربیــــة الفنیـــة، جامعـــة حلــــوان، فـــي الناشـــئ

 .٣ص

 . ١٩٨٢، ٢، دار الساقي، بیروت، لبنان، طالصوفیة والسوریالیة: أدونیس .٤

ــــة المصــــریة العامــــة للكتــــاب،ضــــرورة الفــــن: ارنســــت فیشــــر .٥ القــــاهرة  ، ترجمــــة أســــعد حلیم،الهیئ
١٩٩٨.  

التیـارات الفنیـة المعاصـرة، شـركة المطبوعـات : ، عـن محمـود امهـزضـرورة الفـن: ارنست فیشـر .٦
  .م١٩٩٦للتوزیع والنشر، بیروت، لبنان، 

ماجســتیر، حلــوان ، ، "عالقــة فــن النحــت بالطبیعــة والخامــة قــدیما وحــدیثا: رزق جــرجس داســع .٧
 .م ١٩٩٦

 . ١٩٨٩هرة، ، القاالمبادئ الفلسفیة الجدیدة: إسماعیل المهدي .٨

 .١٩٩٢،،الكتاب المصري القاهرة"األسس الجمالیة و اإلنشائیة للتصمیم:"إیهاب بسمرك .٩

، رســــالة ماجســــتیر، غیــــر منشــــورة، جمالیــــات تكامــــل الشــــكل والمحتــــوى: إیهــــاب مكــــرم یوســــف .١٠
  .م٢٠٠٤

دار الفكـــر للدراســـات و النشـــر و التوزیـــع "قواعـــد الفـــن:"ترجمـــة إبـــراهیم فتحـــي، بیبـــر بـــور دیـــو .١١
 .م  ١٩٩٨،

، الشـــركة المصـــریة العالمیـــة للنشـــر المعجـــم الموســـوعي للمصـــطلحات الثقافیـــة: ثـــروت عكاشـــة .١٢
 . ١٩٩٠لونجمان، القاهرة، 

  .ـه١٤١٧الخبتي الثقافیة،  ة، مكتب" مدخل إلي التربیة الفنیة": جمال أبو الخیر .١٣
حمـود، ، ترجمـة أحمـد حمـدي مالفلسفة وقضـایا العصـر: میلتون جولد ینجر -بورر. ر. جون  .١٤

 . ١٩٩٠، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ١جـ 
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  . ١٩٦٣، ترجمة زكریا إبراهیم، دار النهضة المصریة، القاهرة، الفن خبرة: جون دیوي .١٥
 .١٩٨١، ترجمة فؤاد زكریا،بیروت  النقد الفنى دراسة جمالیة وفلسفیة: جیروم ستو لینتز  .١٦

ات مـــن عناصـــر الطبیعـــة كمـــدخل نظـــم الحركـــة فـــي المالمــس فـــي مختـــار :"جیهــان فـــوزي أحمـــد .١٧
ــــــــــر منشــــــــــورة،"لتــــــــــدریس التصــــــــــمیم ــــــــــة،رســــــــــالة ماجســــــــــتیر غی ــــــــــة الفنی ــــــــــة التربی جامعــــــــــة ،كلی

 . ١٩٩٦،حلوان،القاهرة

، القـــاهرة، ٢، دار الفكـــر العربـــي، جــــ األســـس التاریخیـــة للفـــن التشـــكیلي: حســـن محمـــد حســـن .١٨
١٩٩٧ . 

  . ١٩٨٠بي، القاهرة، دار الفكر العر  األصول الجمالیة للفن الحدیث،: حسن محمد حسن .١٩
 .م١٩٩٣، الطبعة الثالثة، "طرق تدریس الفنون:"خمیس يحمد .٢٠

العناصــر الطبیعیــة كمصــدر إلسـتلهام معالجــات ملمســیة وتوظیفهــا : خالـد أبــو المجــد أحمـد آدم .٢١
رسـالة ماجسـتیر، غیـر منشـورة، كلیـة التربیـة الفنیـة، جامعـة  تشكیلیًا في مجال أشغال المعـادن،

 .١٩٩٩حلوان، 

الوســــطیة بـــــین المرئــــى و الالمرئـــــى فــــى الطبیعـــــة فــــى لوحـــــات المرحلـــــة :عبـــــد الســــالم  رضــــا .٢٢
 . ١٩٩٧علوم وفنون، جامعة حلوان، العدد األول، المجلد التاسع، ینایر  مجلة المصورین،

، التقنیـات الحدیثـة لفـن النحـت واالسـتفادة منهـا فـي التـدریس: رقیة عبـده محمـود السـید الشـناوي .٢٣
  . ٢٠٠٤ر، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، بحث مرجعي غیر منشو 

المئذنـــة كمصـــدر للتشـــكیل النحتـــي لطـــالب كلیـــة التربیـــة : رقیـــة عبـــده محمـــود الســـید الشـــناوي .٢٤
  . ١٩٩٥رسالة دكتوراه، غیر منشورة، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان،  الفنیة،

 . ١٩٩٨تاب، القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للكجمالیات الفنون: رمضان بسطاویسي .٢٥

 .١٩٦٦مصر للطباعة، ر، دا"فلسفة الفن في الفكر المعاصر:"،زكریا إبراهي .٢٦

 . ١٩٨٨، دار مصر للطباعة، القاهرة، فلسفة الفن في الفكر المعاصر: زكریا إبراهیم .٢٧

 . ١٩٧٤، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، الشرق الفنان: زكي نجیب محمود .٢٨

 . ١٩٩٣، القاهرة، ٢، دار الشروق طعربي بین ثقافتین: زكي نجیب محمود .٢٩

 . ١٩٧١، دار المعارف، القاهرة، أوجین دیال كروا من خالل یومیاته: زینب عبد العزیز .٣٠

 .م ١٩٧٢، رسالة ماجستیر ،" الطبیعة في الفن:"سعاد أحمد جمعه .٣١

، فـــن الرســـم التأمـــل الصـــوفي للطبیعـــة إلثـــراء الجوانـــب اإلبداعیـــة فـــي: ســـعد الســـید ســـعد العبـــد .٣٢
 . ١٩٩٨رسالة ماجستیر، غیر منشورة، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، 

القـیم الفنیـة لفنـون الشـرق العربـي كمصـدر السـتلهام حلـول تشـكیلیة فـي : سعد السید سعد العبـد .٣٣
 . م٢٠٠١، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، مجال التصویر
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، مكتبـــــة األنجلــــو المصـــــریة، التحلیـــــل األخالقــــي للمســـــئولیة االجتماعیــــة: مــــانســــید أحمـــــد عث .٣٤
١٩٩٦ . 

، ترجمـة محمـد خلیفـة بركـات ،  "األشـغال الفنیـة والثقافیـة المعاصـرة:"سیوناید میري روبرتسون  .٣٥
 .م١٩٩٨الهیئة المصریة العامة للكتاب ،

  .م١٩٩٩،مركز بالدي ،"  جدة تاریخ وحضارة": صالح إدریس، یوسف التویم  .٣٦
المصــریة العامـة للكتــاب،  ة، الهیئـ"مالمــح وقضـایا فــي الفـن التشـكیلي المعاصــر": صـالح رضـا .٣٧

 .م١٩٩٠

، الهیئــة المصــریة العامــة للكتــاب، مالمــح وقضــایا فــي الفــن التشــكیلي المعاصــر: صــالح رضــا .٣٨
 . ١٩٩٠القاهرة، 

  .م١٩٧٠، الطبعة العربیة، القاهرة، الفنان صالح عبد الكریم: صبحي الشاروني .٣٩
المتحــف المفتــوح بجــدة وأثــرة علــي مســتوى التــذوق لــدى طالبــات المرحلــة ": صــفیناز زكــي غنــیم .٤٠

 .م ١٩٩٤ماجستیر، كلیة التربیة الفنیة، أم القرى ،،" الثانویة 

  . م١٩٩٠، دار األمل، األردن، فن النحت: عبد الرجمن المصري وشوقي شوكیني .٤١
  .م١٩٩٠ردن، الطبعة األولى، ، دار األمل، األفن النحت: عبد الرحمن المصري .٤٢
إبـــداع ال ینطفـــئ لفنــان النحـــت عبـــد اهللا عبـــد اللطیـــف العبـــد : عبــد العزیـــز عبـــد اهللا الرویضـــان .٤٣

  .هـ١٤٢١.، مطابع التقنیة لألوفست، السعودیةاللطیف
، جامعــة الملـك ســعود، المملكــة ، مصـطلحات فــي الفـن والتربیــة الفنیـةعبـد الغنــي النبـوي الشــال .٤٤

  .ت.یة، بالعربیة السعود
 .م٢٠٠٥، الموهبة الفذة والمهمة المستحیلة.. محمد السلیم: عبد اهللا محمد الزید .٤٥

التكوینـات الفراغیــة فــي النحـت الحــدیث ومــدى  األفـاده منهــا فــي ": الوهــاب محمـد أبــو زیــد دعبـ .٤٦
 .م ١٩٨٤،ماجستیر ، حلوان ،"التربیة الفنیة 

  .١٩٩٩مرلى ، القاهرة، ، شركة الش راحة األرواح: عبد المقصود محمد سالم  .٤٧
، بحـث منشـور " العالقة بین تجریـد الشـكل و إستخالصـة مـن الطبیعـة:"عزة عبد الحمید حلمي .٤٨

 .م١٩٩٠عین شمس،  ةبكلیة التربیة، جامع

دكتوراه،كلیــة  ة، رســال"نحــت الحــدائق لطفــل الحضــانة وقیمــة التربویــة:"عبــد الحمیــد حلمــي ةعــز  .٤٩
  .م١٩٨٠حلوان،  ةالتربیة الفنیة، جامع

الرؤیــة الفنیــة وأثرهــا علــى نمــو التعبیــر الفنــي فــي مجــال النحــت : عفــاف مصــطفى عبــد الــدایم .٥٠
ـــم التربیـــة الفنیـــة ، رســـالة دكتـــوراه، غیـــر منشـــورة، كلیـــة التربیـــة واالســـتفادة منهـــا فـــي إعـــداد معل

 .١٩٧٧الفنیة، جامعة حلوان، 
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الفنـي فـي مجـال النحـت  الرؤیـة الفنیـة وأثرهـا علـي النمـو التعبیـري:"عفاف مصـطفي عبـد الـدایم .٥١
،رســـالة دكتـــوراه ،كلیـــة التربیـــة الفنیـــة ،جامعـــة " واالســتفادة منهـــا فـــي إعـــداد معلـــم التربیـــة الفنیـــة

 .١٩٧٧حلوان ،

، سـوریا، ١، دار طالس للدراسات والترجمـة والنشـر، دمشـق طالفن اإلسالمي: عفیف البهنسي .٥٢
١٩٨٦ . 

جلــة دراســات وبحــوث، جامعــة حلــوان ، ،مالبســملة وجمالیــات التشــكیل الخطى: علــى الملیجــى  .٥٣
  .١٩٨٧،العدد الخامس، دیسمبر ١٠مجلد 

، لبنـان، ١، المؤسسـة الجامعیـة للدراسـات والنشـر والتوزیـع، بیـروت طالفـن والجمـال: علي شلق .٥٤
١٩٨٢ . 

، المكتبــــــة الجامعیــــــة، دراســــــة أنثربولوجیــــــة للمدرســــــة المصــــــریة للفــــــن والحیــــــاة: علیــــــاء رضــــــاه .٥٥
 .١٩٩٦اإلسكندریة، 

  ٢٧٨ص. ١٩٩٦، القاهرة، أبجدیة التصمیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب: النجدي عمر .٥٦

، رسـالة دكتـوراه، غیـر القیمة الجمالیة للفن اإلسالمي وأثرها في الفـن الحـدیث: عید سعد یونس .٥٧
 . ١٩٨٣منشورة، معهد النقد األدبي، أكادیمیة الفنون، 

یـــة فـــي الحفـــاظ علـــى البیئـــة الخضـــراء، دور األخـــالق الجمال: غـــادة مصـــطفى أحمـــد إســـماعیل .٥٨
 . ١٩٩٩كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان،  بحث منشور،

  .م١٩٩٤، مطابع األهرام التجاریة، مصر،التذوق الفني في الطبیعة: فاطمة أبو النوارج .٥٩
  .١٩٩٤دار الكتاب الجامعي ،القاهرة،، " التذوق الفني في الطبیعة:"فاطمة أبو النوارج .٦٠
، دار الكتــاب الجـــامعي، القـــاهرة، التـــذوق الفنــي فـــي الطبیعـــة: حمیـــد أبــو النـــوارجفاطمــة عبـــد ال .٦١

١٩٩٤. 

 .١٩٩٥، مطبعة االتحاد، دمشق، تقنیات النحت، الجزء األول: فواز البكدش .٦٢

  . ١٩٨٢، مترجم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت،  آفاق الفن: الكسندر الیوت  .٦٣
 .١٩٩٠، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، القاهرة، وجیزالمعجم ال: مجمع اللغة العربیة .٦٤

  .  ١٩٩١غایة الفن، دار المعارف ، القاهرة ،: محسن عطیة  .٦٥
 .م ٢٠٠٣عالم الكتب ، القاهرة ،" آفاق جدیدة للفن": محسن محمد عطیة .٦٦

 .م٢٠٠٣الكتب، القاهرة،  م، عال"التحلیل الجمالي للفن : "محمد عطیة نمحس .٦٧

الطبعـة الثانیـة،  ر، دار المعـارف، مصـ" غایة الفن دراسة فلسفیة ونقدیة": ةمحسن محمد عطی .٦٨
 .م١٩٩٦
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، دار المعـارف، " نقـد الفنـون مـن الكالسـیكیة إلـي عصـر مابعـد الحداثـة": محمد عطیـة نمحس .٦٩
  .م ١٩٩٧اإلسكندریة ،

،دار المعـــارف، مصـــر ، " المـــذاهب -التقنیـــات-تـــذوق الفـــن األســـالیب:"محســـن محمـــد عطیـــة .٧٠
 .م١٩٩٧ة الثانیة ، الطبع

، رســالة دكتــوراه، أســالیب تنــاول الشــكل المجردفــي النحــت الحــدیث: محمــد أبــو الفتــوح بســیوني .٧١
  م، ١٩٨٢كلیة التربیة الفنیة، جامعة حلوان، 

 . الشارقة لإلبداع الفكري ز، مرك"فن النحت الحدیث وكیف نتذوقه:"محمد جالل .٧٢

 . م١٩٩٠مطبعة نصر اإلسالم،  حوار الطبیعة في الفن التشكیلي،: محمد دسوقي .٧٣

، دار المعـــارف للطباعـــة والنشـــر ، تـــونس ،  "  نظریـــة النحـــت العربیـــة:"محمـــد رشـــاد الحمـــزاوي .٧٤
 .م ١٩٩٨

   ١٩٦٤ ، دار المعارف، ٢جـ،   قصة الفن التشكیلي:  محمد عزت مصطفى .٧٥
  . م١٩٨٤، دار المعارف القاهرة، القیم الجمالیة: محمد عزیز نظمي .٧٦
، دار مكتبـة الهــالل، علـم األخـالق النظریـة والتطبیقیـة: ل شـبیر الخاقـانيمحمـد محمـد طـاهر آ .٧٧

١٩٨٥. 

 .م ١٩٦١، دار المعارف ،القاهرة ،" الفن الحدیث: "محمود البسیوني   .٧٨

 .م١٩٦١،دار المعارف ، القاهرة ،"  آراء الفن الحدیث: "محمود البسیوني .٧٩

  . م١٩٩٤، القاهرة ، الطبعة الثانیة، ،عالم الكتاب "  أسرار الفن التشكیلي: "محمود البسیوني .٨٠
 .١٩٩٣،مركز الشارقة لإلبداع الفكري" الفن في القرن العشرین:"محمود البسیوني .٨١

  . م ١٩٩٢دار المعارف ،" مصطلحات التربیة الفنیة:"محمود البسیوني .٨٢
التیــارات الفنیــة المعاصــرة، شــركة المطبوعــات للتوزیــع والنشــر، بیــروت، لبنــان، : محمــود امهــز .٨٣

  .م١٩٩٦
البیئــة وعالقتهــا بالمفــاهیم الجمالیــة لألعمــال النحتیــة المیدانیــة الحدیثــة ": محمــود بشــندي قاســم .٨٤

 .م ٢٠٠٣، حلوان ، "  في القرن العشرین

 .م ١٩٩٢، الهیئة المصریة العامة للكتاب، "النحت المصري الحدیث:"محمود بقشیش .٨٥

 .م١٩٩٠م، القاهرة، ، مطبعة نصر اإلسال"حوار في الفن التشكیلي:"دسوقي دمحمو  .٨٦

، رســـالة ماجســـتیر  الظـــواهر الطبیعیـــة وأثرهـــا فـــي تشـــكیل العمـــل النحتـــي: مشـــیل ســـمیرة بشـــاره .٨٧
 .م  ٢٠٠٢،كلیة التربیة الفنیة ،جامعة حلوان،

 . ت.، ب٥، دار المعارف، القاهرة، طرأیت اهللا: مصطفى محمود .٨٨
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فنـــون الطفولـــة المبكــــرة  الرؤیـــة الفنیـــة وتلمـــس جـــذورها فـــي: نادیـــة محمـــد عبـــد الفتـــاح بركـــات .٨٩
ـــیم العـــالي ، رســـالة ماجســـتیر، غیـــر منشـــورة، المعهـــد العـــالي للتربیـــة واالســـتفادة منهـــا فـــي التعل

 . ١٩٧٣والتعلیم، 

 .دار المعارف، الطبعة الرابعة" فنون الغرب في العصور الحدیثة": نعمة إسماعیل عالم .٩٠

ألرنـؤوطي ،دار النهضـة العربیـة ،ترجمـة إبـراهیم أمـام ،ومصـطفى ا"  تعریف الفن": هربت رید  .٩١
.  

  . ١٩٨١، ترجمة محمد فتحى وجرجس عبده ،دار المعارف،الفن الیوم: هـربرت ریـد  .٩٢
، تعریـب ظفـر اإلسـالم خـان، دار البحـوث العلمیـة، القـاهرة، اإلسـالم یتحـدى: وحید الـدین خـان .٩٣

 . ١٩٧٠، ١ط

ات البحریـــة كمـــدخل إلثـــراء ، الـــنظم العضـــویة فـــي الكائنـــودیعـــة عبـــد اهللا أحمـــد عبـــد اهللا بـــوكر .٩٤
، كلیــة التربیــة لالقتصــاد المنزلــي والتربیــة الفنیــة، جامعــة التصــویر التجریــدي فــي التربیــة الفنیــة

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣الملك عبد العزیز، 
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Abstract 

The research aims to discover the relationship between aesthetics and art 
form of organic sculpture field, Saudi Arabia, through the study of art 
forms as a natural expression in the model, in order to develop a field like 
an abstract composition based on organic.  

 

The study consists of seven chapters are divided as follows :  

Chapter I: (the subject of study)  

Researcher presented the background of this chapter, a study on the 
relationship between aesthetics and art form of organic sculpture field, 
and then offered the researcher the importance of studying the nature of 
a source of inspiration, also demonstrated the importance of disclosure 
rules in the production of organic functional sculptures.  

Researcher then presented in this chapter some examples of other models 
and the nature of the work of artists and sculptors predominantly organic 
in nature, then the researcher concluded that the identification of the 
problem of research in the following question ..  

   Is it during the study and analysis of samples of organic sculptures can be 
found in the perception of some of the values and aesthetic of sculpture 
that can be useful in devising dimensional field formations in Saudi 
Arabia? 

Then presented in this chapter, the researcher and the importance of the 
objectives and limits, method steps Bitar theoretical research and 
practical and, finally, presentation of search terms.  

Chapter II .. (related Studies)  

The researcher presented in this chapter, previous studies have indicated 
the extent of similarities and differences and to take advantage of them.  

Chapter III .. (organ in the nature as a source of artistic vision)   
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The researcher focused on this chapter in demonstrate the importance of 
philosophy of nature and art, through exposure to the views of some 
philosophers, and critics plastic in nature and aimed at sowing hoped to 
show the content of the elements and the values and enrich the field of 
sculpture formations.  

The researcher identified in this chapter to each of the (what the nature, 
the importance of nature study, training on the exact nature of 
meditation.  

The researcher explained the role of the state of mind in meditation and 
compassionate nature.  

Chapter IV .. (Composition of the field and its association with the 
sculptural form of organic)  

In this chapter shed light on:  

- First: the concept and composition of abstract sculpture, with an 
explanation of the concept of the art of sculpture field, and then the 
formation of the art of sculpture techniques, and types of sculpture, and 
sculptures, which are engineering, and membership, and a sculpture that 
combines engineering and membership.  

- Second: the relationship between the abstract and the organic form, 
indicating the emergence of abstract art, and abstract concepts of the 
school, and trends of different abstract art, as I have explained the 
concept of abstract, key factors in shaping the field of sculpture and the 
relationship between the abstract and the organic and the organic in 
nature, and then the link between aesthetic sculpture field and the 
environment, the study also indicated the importance of the art of 
sculpture in the Kingdom of Saudi Arabia. 

 

Third: Saudi sculpture field, has highlighted the importance of modern 
technologies in the composition of the sculptural field.  
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Chapter V. .. (An analytical study of samples of organic sculpture in the 
field of Arab and foreign artists).  

In this chapter the researcher, the study and analysis of samples of the 
work of Arab artists of sculpture, including: spring-Akhras, Shafiq 
Madhloum, Salah Abdel Karim, Aziz Zia Zia, Tariq yogurt, Abdul Halim 
Rizvi, Abdul Latif Al Abdul Latif.  

Further study and analysis of selections from the work of foreign artists, 
including: Arnaldo Bomaduro, any board, Alexander Calder, Puccioni, 
Kovacs, Magdalena, Noam Jabu, Henry Moore, Holman.  

 

(sculpture an field works with relation to the organic formation) as 
follows: 

A - point of view of the intellectual experience.  

B - the technical sense of the experience.  

C - data theory study.  

Then the researcher to clarify the objectives of the experiment and then 
applied to the research approach practical experience, the researcher 
completed a study and analysis of works of art for the self-experience 
research, as part of the experience of applied research.  

Chapter VII .. (Results and recommendations)  

This chapter includes the researcher has reached the conclusions and 
recommendations have been identified in: 

 

First: the results ..  

1. The abstract organic source in the core composi on of the sculptural 
field, Saudi Arabia.  

2nd Variety of methods of organic abstract sculpture in the forma on of 
multi-field rhythms give it artistic value.  
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3rd There is a close rela onship between organic and abstract sculptural 
elements of the work the field in terms of form and content.  

4th Helped the diversity of the abstract method in the development of 
organic plastic stereo vision in the Kingdom of Saudi Arabia.  

5th The prospect of a new organic abstrac on in the field of sculpture.  

6th Contributed to the growth of membership in the abstract process of 
reflection for the codification of the abstract work of sculpture.  

7th The membership of the abstract sculpture in the city of Jeddah on the 
value of tensile strength of the spatial element.  

 

II: Recommendations :  

1. The need to examine the source of organic abstrac on from the core 
curriculum in the teaching faculties of arts education in the Kingdom.  

2nd Deepening of the vision through direct field visits to places of nature 
as inspiration for the abstract members.  

3rd The need to contribute from their jobs by the ar sts FEMALE sculpture 
to beautify the areas in Saudi Arabia.  

4th The need to raise issues in the field of sculp ng composi on of organic 
abstraction of the secondary during the competitions.  

5th The need to shed light by the audio-visual media on the actors and 
actresses in Saudi Arabia and to the members of the Saudi society.  

6th Opened a new horizon for the development of plas c-dimensional 
vision through field visits to the museum is open to pupils and students in 
schools and universities. 

7th Interest to con nue to reflect the elements of nature represented 
disclose more secrets of the universe of abstract members.  

8th Recommends the study by the same interest in the work of other 
ongoing studies or to issue a book on organic abstract sculpture. 
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